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FINALELE „CUPEI TINERETULUI"
SLALOMUL - 0 PROBĂ DE DIFICULTATE, TRECUTĂ, CU SUCCES

AMBIANȚĂ 
SĂRBĂTOREASCĂ
POIANA BRAȘOV, 2 (prin 

telefon). Cerul senin și soa
rele strălucitor au comple
tat de minuție ambianța 
sărbătorească în care au fost 
inaugurate sîmbătă, la Po
iana Brașov, întrecerile fi
nale ale „Cupei tineretului" 
— ediția de iarnă. Dis-de-di- 
mineață, grupuri ^masive de 
concurenți, reprezentînd a- 
proape toate județele țării 
și aducînd cu ei voioșia spe
cifică tinereții', au populat 
drumurile de acces spre pîr- 
tiile acestei cunoscute și cău
tate stațiuni de la poalele 
Postăvarului.

Deși, la această oră, Poia
na oferă un decor mai de
grabă verde decît alb (re- 
simțindu-se și aici lipsa ză
pezii), condițiile de concurs 
s-au dovedit a fi dintre cele 
mai bune, prin grija ospita
lierelor gazde brașovene, ca
re au depus, eforturi susținu
te, demne de remarcă, pen
tru amenajarea corespunză
toare a pîrtiilor (două rezer
vate slalomului — băieți și 
fete — cite una crosului pe 
schiuri și săniuțelor).

Cu toate că la ora prime
lor starturi pîrtiile erau în
că înghețate, punînd la grea 
încercare pe concurenți, nu 
puțini au fosț aceia care au 
demonstrat curaj și îndemî- 
nare, stîrnind admirația ce
lor ce îi urmăreau, așa cum 
a făcut-o, de pildă, în proba 
de slalom și profesorul de 
geografie Lucian Turcu. de 
la Școala generală din satul 
sucevean Ciocănești, prezent 
pentru prima oară la finale
le pe țară ale unei' compe
tiții de masă.

încheiate după ora prînzu- 
lui, cînd au devenit cunos- 
cuți și primii cîștigători pe 
departamente la slalom, să
niuțe si cros pe schiuri, în
trecerile zilei inaugurale a 
finalelor ,,Cupei tineretului" 
au fost urmate, la ceasurile 
după-amiezii, de obișnuita

POIANA BRAȘOV, 2 (prin tele
fon). Numeroșii participant — peste 
260 — din majoritatea județelor țării 
s-au ezentat pe pîrtia Lupului cu 
dorința fermă de a face nu numai 
un act de prezență, ci și dovada vir
tuților tehnice acumulate de-a lungul 
anilor. Pîrtia, frumos împodobită, dar 
cu condiții tehnice destul de dificile, 
a triat printre concurenți astfel că, 
în final, cei care au încheiat ambele 
parcursuri se pot declara mulțumiți. 
Dintre schiorii mult aplaudați am re
ținut pe muncitoarea Adriana Iepure,

de Ia Fabrica Dezrobirea din Brașov, 
pe eleva Crista Bîrsan, din anul IV 
al Liceului industrial din Cisnădie, 
pe studentele Agneta Iablonschi din 
Iași și Annelize Fabrițius, de la Fa
cultatea de Filologie din Sibiu, sau 
pe tînăra Elisabeta Siito, reprezen
tantă a tineretului din mediul rural 
din județul Sibiu.

Rezultate tehnice. Băieți, mediul 
sătesc : 1—2. N. Urzică-Dobreanu 
(Harghita) și N. Stanciu (Brașov) 48,5; 
3. D. Pusta (Satu Mare) 55,3 ; fete, 
mediul sătesc : 1. Elisabeta Siito

(Sibiu) 51,3 ; 2. Bodies Candrea (Su
ceava) 59,7 ; 3. Marinela Drăgoi (Si
biu) 92,0 ; fete, 15—19 ani : 1. Crista 
Bîrsan (Sibiu) 47,5 ; 2. Claudia Iones- 
cu (Brașov) 47,7 ; 3. Olga Brînză
(Prahova) 52.0 ; studente : 1. Agneta 
Iablonschi (Iași) 47,2 ; 2. hjonica Mar
te? (București) 50,0 ; 3. Annelize Fa- 
brițius (Sibiu) 50.2 ; băieți, U.G.S.R. : 
1. I. Torok (Brașov) 47,9 ; 2. L. Be- 
nedek (Harghita) 48,5 : 3. F. Pricop
(Prahova) 48,8 ; fete. U.G.S.R. : 1. A- 
driana Iepure (Brașov) 43,8 ; 2. Clara 
Offerman (Cluj) 47,8 ; 3. Maria Țupea 
(București) 53,1.

(Continuare în pag a 3-a)

In proba de slalom, tînărul Nicolae Stanciu din comuna Bran, județul 
Brașov, s-a clasat pe primul loc.

PATINATORII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII!
TUȘNAD, 2 (prin telefon). Pes

te 60 de fete și băieți, între 11 si 
14 ani, posesori de patine obișnui
te și de viteză, care au mers din 
victorie în victorie, s-au întrecut 
sîmbătă pe pista naturală a lacu
lui Ciucaș din Tușnad, în finala 
pa țară a „Cupei tineretului".

Iată, în cîteva cuvinte, cadrul 
în care populara competiție rezer
vată micilor patinatori și-a derulat 
ultimele secvențe: o vreme splen
didă ; la sosirea celor două auto
care de la Brașov concurenții au 
fost primiți, după datinele locale, 
în mod festiv, de primarul orașu
lui Andrei Cania; pista de concurs

pregătită pînă în cele mai mici 
amănunte ; tribuna improvizată, 
acoperită cu covoare; culoare de 
gheață marcate cu fanioane; po
dium de premiere nou confecțio
nat ; un corp de oficiali experi
mentați, condus de inimosul preșe
dinte al asociației „Șoimii" Tuț- 
nad, Nicolae Toth; o stație de 
radio-amplificare care a contribuit 
la menținerea bunei dispoziții; 
elevi ai școlii generale din locali
tate îmbrăcați in costume națio
nale au asigurat celelalte servicii

(Continuare In pag. a 3-a)

CONSTANTIN VULPE - DUMITRU PASCU (W s-i
NOII CAMPIONI NAȚIONALI DE BOB 2

Echipajul lui Panțuru - 1

SINAIA. 2 (prin telefon). Ediția 
1974 a campionatelor naționale de 
bob va rămîne consemnată în is
toria acestei discipline drept cea

UNIVERSITARELE 
ATLETICE 
DE SALĂ

Sala „23 August" din Capitală 
găzduiește cea de a Vil-a ediție a 
concursului republican universitar 
de atletism. în prima zi, la care 
au participat atleți din 12 centre 
universitare, au fost stabilite trei 
noi recorduri universitare de sală: 
prăjină — N. Ligor (C.A.U.) —
5,05 m, lungime fete — Florica 
Boca (C.A.U.) — 6,11 m și greutate 
fete — Mihaela Loghin (C.A.U.) — 
15,91 m. De remarcat faptul că 
au fost prezenți „H. C.“ doi dintre 
recenții cîștigători ai campionate
lor republicane de sală, Valentina 
Cioltan, la aruncarea greutății și 
Dinu Piștalu, la prăjină. Atleta de 
la Muscelul Cîmpulung a reușit să 
stabilească un nou record republi
can de sală cu 17,24 m, în timp 
ce atletul dinamovist a trebuit să 
se recunoască, de această dată, 
învins (cu 4,95 m) în fața vechiu
lui său rival, Ligor.

REZULTATE TEHNICE: triplu- 
salt: S. Ciochină (C.A.U.) 15,63 m, 
E. Rotaru (Univ. Brașov) 14,93 m, 
3. C Corpaciu (U. Cluj) 14,33 m, 
60 m b: 1. T. Petrescu (C.A.U.)
6.5, 2, Gh. Dulgherii (C.A.U.) 6,7, 3. 
A. Darvaș (Poli. Timișoara) 6,7; 
60 ni f: 1. Carmen Ene (C.A.U.)
7.5, 2. Mariana Niculescu (I.P. O-
radea) 7.7, 3. Adriana Stancu (I.P. 
Oradea) 7,8; prăjină: 1. N. Ligor 
(C.A.U.) 5,05 m, 2. V. Bogdan
(U Cluj) 4,60 m, 3. R. Gavrilaș 
(C.A.U.) 4,40 m; lungime f: 1. Flori
ca Boca (C.A.U.) 6,11 m, 2. Dorina 
Cătineanu (C.A.U.) 6,06 m, 3. Ma
ria Ionescu (C.A.U.) 5,97 m: greu
tate f: 1. Mihaela Loghin (C.A.U.) 
15,91 m, 2. Ages'iina Rusu (U Cluj) 
14,26 m, 3. Monica Cocuț (Știința 
Bacău) 13,52 m. (P. SI.),

vins în ultimele manșe

mai primăvăratică dispută a bo
lizilor în temerara lor confrunta
re ps pîrtiile de gheață. Niciodată 
pînă acum nu s-a coborit cu bobu
rile, în țara noastră, în luna' mar
tie și nimeni nu s-a gîndit cîndva 
că o asemenea situație ar putea fi 
posibilă. Vineri, de „Mărțișor", și 
în continuare sîmbătă. pîrtia de 
bob de la Sinaia s-a prezentat în 
condiții excelente.

Lupta strînsă pentru șefia în 
clasament s-a declanșat, de astă 
dată. între nu mai puțin de 5 e- 
chipaje. Poziția de lider autoritar, 
de ani de zile, a lui Ion Panțuru, 
era atacată cu curaj de mai tine
rii parteneri, cărora maestrul le 
este azi antrenor.

Pentru prima oară, de mai multi 
ani, titlul de campion al țării nu a 
mai fost trecut în dreptul numelui 
lui Panțuru, ci al unui alt echipaj, 
condus excelent de Constantin Vulpe 
(frînar : Dumitru Pascu). A fost o 
luptă de toată frumusețea, cu nu
meroase inversări de situații. în 
manșa a treia, echipajul Nicolae 
Stavarache — Ion Popa (I.E.F.S.

București) are o lansare excepțio
nală și arbitrii anunță recordul 
pîrtiei: 36,03 seci Cu acest timp, 
cei doi sportivi se apropiau de e- 
chipajul-campion la numai o suti
me de secundă și în cazul cînd, 
în ultima manșă, în cea de-a pa
tra, ar fi „mers" în jurul aceleiași 
cifre, noii campioni ar fi fost cei 
doi viitori profesori de educație 
fizică. Emoționați, însă, probabil, 
de perspectiva ce li se deschidea 
în ultima manșă, o greșeală în vi
rajul nr. 4 îi scoate din cursa pen
tru titlu. Oricum, Stavarache s-a 
dovedit un pilot de mari perspec
tive.

CLASAMENT : 1. C. Vulpe — 
D. Pascu (Voința Sinaia) 2:26,84 
(în 4 manșe). 2. I. Panțuru — D. 
Focșeneanu (C.S.O. Sinaia) 2:26,35, 
3. N. Stavarache—I. Popa (I.E.F.S.) 
2:26,78, 4. D. Panaitescu—E. Zabet 
(I.E.F.S.) 2:26,83. 5. St. Chițu—C. 
Bîrsan (C.S.O. Sinaia) 2:27,08. 6. E. 
Bogdan—V. Papadopoî (C.S.O. Si
naia) 2:27,60.

Duminică se dispută, la Sinaia, 
„Cupa E.R.S.B." la bob și sanie.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ASTĂZI, PRIMELE JOCURI
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
• ORA 16: S. K. A. Sverdlovsk — Cehoslovacia (tineret)

• ORA 18,30: Selecționata divizionară — R. D- Germană (B)
Turneul international de hochei pe 

gheață, dotat cu „Cupa federației", 
începe astăzi la patinoarul artificial 
„23 August". Competiția beneficiază, 
la actuala ediție, de o participare va
loroasă, constituind, astfel, pentru 
echipa noastră reprezentativă un ex
celent prilej de verificare înaintea 
evoluției sale la g upa B a Campio
natului mondial.

ieri la prînz a sosit S.K.A. Sverd
lovsk și echipa de tineret a Ceho
slovaciei, iar după-amiază selecțio 
nata secundă a R.D. Germane. Seara, 
oaspeții au făcut scurte antrenamente 
de acomodare pe gheața arenei bucu- 
reștene.

Lotul nostru și-a continuat fără

întrerupere pregătirile, prezentindu-se 
într-o formă ascendentă. Starea de 
sănătate a jucătorilor este excelentă. 
Echipa română, după cum ne-a de
clarat căpitanul ei, Dezideriu Varga, 
abordează întrecerea cu toată serio
zitatea, urmărind nu numai să-și ve
rifice potențialul real înaintea grelei 
întreceri de la Ljubljana, dar să și 
demonstreze în fața publicului bucu- 
reștean un joc de calitate, să obțină 
rezultate cit mai bune.

Programul începe Ia ora 16, cu jo
cul S.K.A. Sverdlovsk — Cehoslovacia 
(tineret) ; in partidă vedetă, Selecțio
nata divizionară română întîlnește 
echipa B a R.D. Germane.

ÎNTRECERI DÎRZE

IN CURSELE DE FOND
2 (prinPOIANA BRAȘOV, f

Sub liziera pădurii Orendi _ _ . „
iana Mică au început cursele de cros 
pe schiuri. în prima zi au fost pro
zeliți la start finaliști din întreprin
deri și instituții, din cooperația meș
teșugărească și de la sate. întrecerile, 
de o dlrzenie greu de descris, au dat 
ciștig de cauză celor mai bine pregă
tiți. reprezentanți ai miilor de spor
tivi care au luat parte la întrecerile 
preliminarii. în afara dorinței de vie- 
torie, la majoritatea concurenților s-a

telefon), 
din Po-

(Continuare în pag. a 3-a)

Materiale transmise de :
C. FIRANESCU, M. BIRA, 
P, IOVAN,. T. iOANIȚESCU 

Foto : I. MIHAICA

Momentul primului gol al returului, surprins de fotoreporterul nostru Paul Romoșan. Autorul lui: căpi
tanul Rapidului — Angelescu — care a reluat mingea trimisă de Dumitriu II din lovitură liberă.care a reluat mingea trimisă de Dumitriu II din lovitură liberă.

RAPID — S. C. BACAU 1—0 (1-0)
F. C. CONSTANȚA — DINAMO 0—0.
In urma acestor rezultate — și Înaintea 

clasamentul Di-meciurilor de azi — 
viziei A arrXă astfel :
1. UNIV. Craiova
2. F. C. Constanța
3. Dinamo4. steaua
5. F. C. Argeș
«. C.S.M. Reșița
7. U.T. Arad
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. Jiul

10. Steagul roșu
11. „U“ Cluj
12. Poli. Timișoara
13. Rapid
14. Sp. studențesc
15. Poli. Iași
16. Petrolul
17. C.F.R. Cluj
18. S. C. Bacău

(Citiți cronicile
in pagina

17
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
17
17
18

3
6
6
6
6
5
7
7

34—17
30—18
24— 21
21—16
28—23
25— 22
20—20
24—30
23—17
19—15
15—15
17— 18
18— 23
23—22
18— 24
15—23
19— 33
19—30

jocurilor de ieri
a IV-a)

în Memorialul internațional de spadă de la București

TREI ROMANI
în ciuda unor absențe de ultimă 

oră, a unor spadasini din U.R.S.S. 
și Ungaria (Kriss, Paramonov. Os- 
trics, Erdos), memorialul internațio
nal „Mihai Savu“ a debutat sîmbătă 
dimineața. în' sala Floreasca, sub 
semnul unor pasionante asalturi, e- 
puizante chiar din primul tur. Numai, 
așa se explică „căderea" unuia din 
principalii noștri trăgători, Al. Is- 
trate.

Un caz de excepție. Fiindcă în 
rest, spadasinii români au avut, în 
general, suficient... oxigen pentru a 
rezista în aproape toate cele patru 
tururi dinaintea finalei. Excelent 
comportat, de pildă, Angelescu, 
cîte 4 victorii în primele două 
ruri și apoi cu cîte 2 victorii în 
rurile’ următoare. El a intrat
mult aplomb în finală, depășindu-i 
pe linia de sosire pe Brihacek (5—2) 
și Podeanu (5—3). După un început 
mai timid, N. Iorgu s-a impus, în- 
cepînd cu turul II, reușind și el să 
ajungă în turneul final cu puține e- 
moții. în semifinală: 5—0 la Duțu

s-a 
cu 

tu- 
tu- 
cu

ÎN FINALA!
și 5—4 la Kerekes. Revelația trăgă
torilor noștri a constituit-o, însă, 
Popa, foarte stăpîn pe lamă, încă 
din primul tur. După ce a stat, ini
țial în plasa lui Veliciko, Popa s-a 
detașat, începînd cu asalturile turu
lui H, avînd și o -contribuție hotă
rî toare lâ eliminarea unuia din ’ prin
cipalii spadasini sovietici, Anikin. în 
semifinale, Popa a terminat neîn
vins : 5—0 la Duțu și 5—4 la Kerekes 
și N. Ioi-gu, anunțîndu-se unul din
tre protagoniștii finalei.

Cîteva surprize de proporții. în 
primul rînd ieșirea din concurs a tu
turor spadasinilor sovietici ; după 
Anikin, șl Veliciko, nume cu sonori
tate in scrima continentală. Apoi, e- 
liminarea a trei dintre concurenții 
noștri, aproape de finiș : Pongraț, 
care n-a obținut nici o victorie în

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

ASTĂZI, ALTE ȘAPTE JOCURI INTERESANTE
Etapa inaugurală a sezonului pro

gramează astăzi alte șapte întilniri 
interesante și echilibrate, toate la 
fel de importante. în ambele zone ale 
clasamentului. în cele șapte orașe,

cu începere de la ora 16. runda a 
XVIII-a a campionatului aliniază la 
startul întrecerii următoarele me-F 
ciuri i

PETROLUL
C. S. M. REȘIȚA
U.T.A.
UNIV. CRAIOVA
A.S.A. TG. MURE'
„U“ CLUJ
SPORTUL STUD.

O primă trecere în revistă a jocu
rilor ne face să ne oprim în primul 
rînd asupra partidelor de la Cra
iova, Reșița și Ploiești, considerate 
„capete de afiș" ale etapei. Sigur, - 
prima sansă aparține gazdelor. Cu 
toate acestea surprizele nu sînt ex
cluse. în privința meciului de la 
Craiova, antrenorul Ivănescu și că
pitanul de echipă Libardi. afirmă că 
formația din Valea Jiului nu va. pă
răsi învinsă terenul. Este, desigur, 
o declarație pe cit de curajoasă, pe 
atît de hazardată. Rămîne de văzut 
în ce măsură jucătorii; din Petroșani 
vor reuși să țină pasul cu liderul 
în fața aprigilor săi suporteri. La

— C.F.R. CLUJ
— STEAUA
— STEAGUL ROȘU
— JIUL
— „POLI" TIMIȘOARA
— F. C. ARGEȘ
— POLITEHNICA IAȘI
Reșița, echipa Steaua are o sarcină 
foarte grea. Va putea oare această 
formație, la cîrma căreia se află un 
nou antrenor, să răstoarne calculele 
hîrtiei ? Partida de la Ploiești nu 
este cu nimic mai prejos deoarece 
angajează două formații aflate în 
luptă directă pentru evitarea retro
gradării. „Complexul C.F.R. Cluj", 
care planează asupra fotbaliștilor de 
la Petrolul, amplifică interesul și 
importanța întîlnirii.

La Arad, Tg. Mureș, Cluj și Bucu
rești, jocuri pentru puncte și orgo
liu, în dorința unui debut de bun 
augur în sezonul de primăvară.

La 22 aprilie, meci de fotbal

ARGENTINA
După' cum atn anunțat, federația 

de fotbal din Argentina a solicitat 
federației noastre ca după meciul 
de la 17 aprilie de la Sao Paulo cu 
campiona mondială, Brazilia, re
prezentativa României să joace și 
o partidă amicală, la Buenos Aires, 
cu naționala Argentinei, care se 
pregătește pentru turneul final 
al C. M.

ROMANIA
Tratativele pentru acest meci au 

fost încheiate ieri, meciul Argenti
na—România fiind perfectat pen
tru flata de luni 22 aprilie.

In acest fel, programul 
măvară al reprezentativei 
a căpătat formă definitivă, 
zînd cinci jocuri; cu Franța, Bra
zilia, Argentina și Olanda în de
plasare, și cu Grecia la București.

de pri- 
noastre 
cuprin

La „internaționalele" de tenis de masă ale Angliei
MARIA ALEXANDRU A CUCERIT DOUĂ TITLURI
(Citiți rezultatele și amănunte in pag. a IV-a)

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

ui PARTIDE DECISIVE ÎN PRELIMINARIIIl TURNEULUI FINAL
• Echilibru valoric evident • Reprezentativa României suportă, cu calm șl ambiție, 
puternicul asalt al adversarelor • De la „tu nărui" Gruia la 4—5 realizatori ® Echipa 

țării noastre întâlnește azi, la Schwerin, formația Suediei

Două imagini — două atacuri frumoase 
ale handbaliștilor români, victorioși în 
ambele partide susținute în cadrul C. M. 
în stingă, Kicsid, pătruns impetuos, va 
marca imparabil în partida cu Polonia, 
în dreapta, Voina, din poziție de extremă 
va arunca balonul peste portarul spaniol 
Perramon (care nu apare în imagine), 

înscriind un gol la fel de spectaculos
Foto : AP-ADN

SCHWERIN. 2 (prin telefon). — O 
zi de pauză necesară, binevenită, 
precede ultima rundă a prelimina
riilor celui de-al 8-lea turneu final 
al Campionatului mondial de hand
bal masculin. La Karl Marx Stadt, 
la Schwerin, la Berlin și la Halle, 
cele 16 echipe se odihnesc, încear
că — într-o liniște aparentă — 
să-și recupereze forțele pierdute în 
aprigele bătălii din primele două 
etape, calculează șansele pe care 
le au în continuare. ,

Cele 16 meciuri disputate au 
scos în evidență buna pregătire a 
majorității formațiilor, saltul va
loric impresionant obținut de une
le echipe. S-a realizat acum — 
grație puternicului stimulent pe

care îl reprezintă Jocurile Olimpi
ce — un echilibru valoric la 
plafonul cel mai înalt care face 
imposibile pronosticurile. în acest 
context, victoriile Danemarcei 
(12—11 cu R.F. Germania) și Spa
niei (15—14 cu Suedia) sint sur
prize doar prin prisma precarului 
calcul al hîrtiei, ele fiind de fapt 
tocmai o ilustrare a echilibrului 
valoric creat în eșalonul superior 
al handbalului mondial. Dacă do
rim, totuși, să confecționăm un 
capitol al surprizelor, atunci vom 
insera. în cadrul lui ratarea unei 
aruncări de la 7 m de către 
Schmidt în ultimele secunde ale 
partidei R-F. Germania — Dane
marca (transformarea ei ar fi a-

dus egalitate pe tabela de mar
caj și o șansă pentru formația 
vest-germană în disputa califică
rii) și puternicul iureș al echipei 
Spaniei care, în partida cu Sue
dia, a reușit în numai 10 minute 
să întoarcă soarta meciului, reve
nind de la 7—11 la 12—11 ! Dar, la 
o analiză atentă, și aceste surprize 
își găsesc explicații.

Ca o concluzie, trebuie arătat că 
— în afara reprezentativelor Ja
poniei, S.U.A. și Algeriei, mai mo
deste ca valoare, dar și ele în evi
dentă ascensiune — celelalte 13 se
lecționate sînt de nivel apropiat, 
ierarhizarea lor putînd suferi 
schimbări esențiale la scurte pe
rioade de timp.

La acest Campionat mondial, cel 
mai greu din istoria handbalului, 
echipa României a debutat con
form așteptărilor. Ea a întrecut 
Polonia cu 18—14 și Spania cu 
21—II la capătul unor partide de 
bun nivel. Deși fiecare dintre ad
versarii întîlriiți a făcut ce i-a stat 
în putință pentru a depăși campi
oana lumii, echipa noastră a găsit 
forța, rezistența, calmul necesare 
impunerii valorii si coeziunii sale, 
în atac, băieții noștri dispun de 

o mare varietate de posibilități,
Hristaehe NAUM

(Continuare în pag. a 4-a) .
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BOXER Șl
pugiligtică 
octombrie, 
a fost re-

RĂSPUNDE DR. DOCENT CLEMENT BACIU

ARBITRU DE... FOTBAL r

Clement Baciu a fost în perioada 
1940—1948, de numeroase ori campion 
național la săritura cu prăjina, la 110 m 
garduri, la pentatlon șl decatlon, In re
petate rîndurl, internațional. Fostul 
campion are acum puțin peste 50 de 
ani, părul cărunt, poartă ochelari 25% 
fumurii șl clnd și-l scoate, te privește 
cu același ochi vioi și prietenoși ca-n *----- X -........    lntrecut. Cînd s-a pomenit cu 
cabinet, a părut surprins :

— Ce te doare ? Cu ce pot 
de folos ?

— Am venit pentru un alt 
consultație. Am aflat o serie de lucruri 
despre fostul sportiv ți aș dori să dis
cutăm, cite ceva, pe marginea lor.

— Ce-al aflat, omule, așa de deosebit, 
ffncît să merite osteneala ?

— Pe plan local, știu, de exemplu, 
că ești de mal mulți ani șeful secției 
de ortopedie și traumatologie a Spitalu
lui Colentina, că ești doctor docent in 
științe medicale. Just ?

mine

să-ți
gen

fiu
de

îl cunoșteam bine. Acuma, în acest 
moment, nu trebuia pierdut.

•— De aceasta am și venit ! Aș dori 
să te întreb o serie de lucruri, aș dori 
să știu dacă sportul de performanță 
ți-a ajutat, în realizarea carierei pe care 
al făcut-o și în ce sens ți-a ajutat.

— Sportul mi-a dăruit satisfacția și 
nevoia mișcării. în practică noi chirur
gii ortopedlștl sintem niște manuali, 
Aplicarea unul aparat ghipsat. poate fi 
transformată în efortul de a sculpta în 
ghips. Intervenția chirurgicală nu re
prezintă decît o serie de mișcări, pe 
care le poți face cu mai multă sau 
mai puțină ușurință, după talent, cu
noștințe și rutină — deci antrenament. 
Plăcerea de a te mișca, învățată în 
practica sportivă, se transpune în alte 
sfere, dar poate continua ea atare.

— Să mergem însă mal departe. Ce 
alte contribuții a mai avut sportul de 
performanță, în influențarea profesiunii 
tale ?

specialist de renume44. Planul de antre
nament sportiv îți creează reflexe în 
acest sens și întreaga experiență acu
mulată pe stadion, se transpune în or
ganizarea vieții profesionale. Munca or
ganizată, roadele strădaniilor ei,, uneori 
epuizante, sînt elementele de bază, pe 
care se formează caracterul. Nu se 
poate obține nimic fără un efort con
tinuu, fără o luptă continuă, fără a fl 
cunoscut oboseala sănătoasă a muncii. 
Cred că Ruskin a fost acela care a 
spus : „Repaosul glorios este acela al 
căprioarei care îngenunche gîfiind pe 
patul ei de granit și nu al boului care-si 
rumegă nutrețul în grajd44.

— Altceva, ce țl-a mai adus sportul 
ăe performanță ?

— M-a făcut să înțeleg sensurile prie
teniei adevărate, bazată pe relații cin
stite de comportare, pe trăirea unor 
sentimente deosebite prin onestitatea 
lor și peste toate, bazată .pe fondul de 
neprețuit al siguranței încrederii acor
dată celuilalt. Viața sportivă este apar
te, creează relații ele tip special între 
oameni. Nu vreau să idealizez, dar am 
avut totdeauna impresia, că ea se des
fășoară, ca atmosferă, sub cerul senin 
al olimpicei Elade. Adversarul rămîne 
o noțiune convențională, deoarece, în 
ultimă instanță tu nu te lupți cu el, ci 
cu tine însuți. Importantă nu rămîne 
depășirea lui, ci a ta însăți. Adversarul, 
ca și colegul de ' ‘ “
să te ajute să-ți 
venindu-*-ți astfel 
sau prietenul de 
român sau străin, 
tele unității sportive, ale prieteniei 
au margini. Prietenia stadionului

Necunoscut în lumea 
pînă anul trecut In luna 
Constantin Buzduceanu 
marcat de selecționeri chiar la pri
ma sa evoluție, la „Criteriul ti
neretului" de la Galați. Tînărul bo
xer de la I.R.A. Craiova (antrenor 
Dumitru Fîntînă) a obținut trei 
victorii consecutive. In aceste con
diții s-a produs selecția în lotul 
republican de tineret a juniorului 
craiovean și titularizarea lui la ca
tegoria cocoș pentru cele două me
ciuri din R. D. Germană. în cele 
două întîlniri, noul component al e- 
chipei naționale de tineret a obți
nut de fiecare dată victoria, stilul 
său tehnic și derutant amintindu-1 
pe Nicolae Gîju. în dubla întîlnire 
cu selecționata de tineret a Iugosla
viei (luna februarie), talentatul pu
gilist craiovean a mai înscris două 
victorii internaționale n palmare
sul său sportiv.

în vacanța de iarnă, la Păltiniș, 
unde s-au întîlnit pentru cîteva zile 
cei mai buni tineri pugilîști ai ță
rii, Buzduceanu s-a remarcat și ca 
un foarte bun alergător. El a cîști
gat toate concursurile de alergări, 
atît de viteză, cît și cYosurile. do
vedind resurse nebănuite. întrebîn-

du-1 dacă a efectuat, la Craiova, 
pregătiri și în această direcție, am 
aflat, cu surprindere, că titularul 
categoriei cocoș este și... arbitru de 
fotbal (? !)

Am făcut parte din grupa de juni
ori a Universității Craiova, sub 
conducerea antrenorului Nicolae O- 
priș, alături de Bălăci, Berneanu, 
Cioară etc. Dar, un accident m-a 
silit să renunț la activitatea de 
performanță în acest sport. Fiind 
elev la Grupul școlar energetic 
Craiova aveam mulți colegi care 
practicau boxul. Unul dintre ei, Ion 
Gruia, îmi era ți prieten. El m-a 
dus la sala de antrenament. Nu 
i-am fost prea... Recunoscător. Fi
gurează nrintre primii mei învinși 
în cariera pugilistică. Cred însă că 
am să-i mulțumesc mai tîrziu. Se 
pare că am calități pentru box.

Totuși, n-am putut renunța la 
„prima mea dragoste". Și, pentru 
că tot mai iubesc fotbalul, m-am 
hoțărît să devin arbitru. La 21 iu
nie 1973 am absolvit cursul de ar
bitri de fotbal și am trecut
bine și examenul. Pînă în prezent, 
am condus mai bine de 20 de me
ciuri. De cînd am devenit boxer 
mai cunoscut meciurile pe care le 
conduc se desfășoară în 
multă liniște. Probabil 
arbitri mă invidiază...**

CE AȘTEAPTÂ £ 
ÎN NOUL SEZON

FOTBALISTIC ?
Spectatorii de Ia jucători :

CU

rr

„Cum altfel aș putea conduce o 
partidă de fotbal, dacă n-aș fi an
trenat atît de bine încît să pot a- 
lerga pe tot parcursul jocului — 
ne-a răspuns, pe Un ton firesc, ta
lentatul boxer. Trebuie să știți că 
marea mea pasiune a fost fotbalul.

mult mai 
că ceilalți

Goluri multe — o duzină. 
Dar nici unu-n disciplină !

Jucătorii de la spectatori : 
Pe teren (vă știți menirea) 
S-aruncați numai... privirea.
Arbitrii de la cronicarii sportivi :

Mihai TRANCA

FOTBAL MELODY 1974“
Se apropie turneul final al cam

pionatului mondial de fotbal, eve
niment sportiv de mare amploare.

Competiția n-a lăsat indiferentă nici 
lumea . .. divertismentului muzical, 
dovadă că, la Ploiești, a intrat

A ridicat din umeri, ea șl cînd s-ar 
Ii simțit vinovat. Continui atacul :

— Știu că al peste 10 000 de operații 
efectuate — printre care mulțl sportivi 
de performanță — și că ești unul dintre 
puținii chirurgi romani, care au aproa
pe o mie de intervenții în străinătate.

De-a dreptul surprins, caută să pa
reze :

— Ai rămas gazetar, sau al 
post de Mannix 1 Și ce mai 
rabile ?

— Mai știu că ai fost în
chirurg de război în Yemen, 
activat sub auspiciile Comitetului inter
național de Cruce Roșie, din Geneva 
șl că în urma activității depuse, ești 
singurul român care a primit Diploma 
de Onoare a CJ.CJi.-ului. Știu, de ase
menea, că ești membru al multor so
cietăți de specialitate străine, că biogra
fia îți, este- consemnată în multe dic
ționare, de renume, cum ar fi : „Who’s 
who in science" (New York — 1970)»
Dictionary of International Biography" 

(Londra — 1971), „The two thousand
men of achievement" (Londra — 1972) 
șl poate și altele care mt-au scăpat.

— Bine, dar văd că știi aproape tot ! 
Eu ce să-ți mai spun ? Mai bine să 
vorbim despre altceva, x despre vechii 
prieteni, despre sport.

trecut pe 
știi, ono-

1968—196» 
Unde al

ISTORIA BOBULUI

Cîteva momente de tăcere. Schimburi 
de priviri. Apoi, brusc, răspunde :

— Organizare î
— FI mai explicit !
— Este oare nevoie ? Cred că înțelegi 

foarte bine. Omul, este, nu poate fi 
altfel, decît o ființă sociabilă. A fi so
ciabil, însemnează " * '
organizat.

— Ce trebuie să 
tarea timpului ?

— Totul ! Este ____ ________ _ „
viață. A-ți organiza timpul, însemnează 
a trăi coherent. Știu, este greu să rea
lizezi așa ceva, dar este indispensabil. 
La un anumit moment, mi-am simțit 
propriii mei copii îndepărtați de această 
realitate și am scris o broșurică pe 
această temă, care a apărut în Editura 
Stadion „Cum putem ajunge sportivi de 
performanță Era scrisă pentru copiii 
între 14—16 ani. - Cărticica, respectivă, 
s-ar fi putut foarte bine intitula : 
„Cum trebuie să-mi organizez timpul, 
pentru a ajunge ceva Sugeram coA 
piilor cum se deprinde disciplina în 
muncă, organizarea eficientă a progra
mului zilnic, planificarea pe o perspec
tivă mai largă a eforturilor și a timpu
lui, în vederea realizării unor scopuri 
bine precizate.

— Firesc, pentru a reuși, 
ai în vedere, în primul rind, 
scop.
— în sport, să vrei să obții 
manță. în profesiune,

în primul rfnd, a fi

înțeleg prin organl-

cheia succesului în

trebuie sa 
un anume

perfor- 
iubești

La cei 50 de ani pe care i-a 
împlinit, Federația internațională 
de bob și tobogan (F.I.B.T.) a 
publicat un volum omagial, cu- 
prinzînd istoria (națională și in
ternațională) a unuia dintre cele 
mai spectaculoase sporturi de 
iarnă: bobul. Lucrarea de 140 
de pagini, bogat ilustrată, a a- 
părut sub îngrijirea ziaristului 
elvețian Henry Eggenberger, șe
ful de presă al F.I.B.T.

Volumul este menit să ofere 
generațiilor viitoare mărturia 
primei jumătăți de secol de ac
tivitate în bobul mondial. El 
este aproape un manual de o- 
rientare în lumea bobului, fiind 
dotat și cu numeroase tabele 
statistice, printre care palma- 
resele campionatelor olimpice, 
mondiale și europene.

Un capitol al cărții este re
zervat istoriei bobului româ
nesc, bogat în tradiții și pre
țios în performanțe. Capitolul 
(scris de colegul nostru Victor 
Bănciulescu) J 
momente ale acestui sport în 
țara noastră,

o
___  , să-ți , 

munca șl să ți-o perfecționezi continuu. 
Scopul obligă la planificare și consec
vență, Spunea foarte bine cineva : 
„Preocupă-te în fiecare zi 2—3 ore, de 
un același lucru, și în cîțiva ani ajungi

echipă, țiu fac decît 
realizezi scopul, de- 

prieleni. Adversarul 
echipă poate să fie 
alb sau negru. Liml- 

........................ ........ i nu

acceptă prejudecăți. Te face om integru.
— Să recapitulăm deci! (sportul de 

performanță ți-a dat : plăcerea de a te 
mișca, secretul organizării muncii, bucu
ria prieteniei..,

— Da, șl încă, în plus, deschiderea ori
zonturilor, prin călătoriile ln litreaga 
țară și ieșirile peste graniță. La vîrsta 
adolescenței aceste călătorii îți formează 
o altă viziune asupra vieții, te fac să 
cunoști mai bine realitățile, te maturi
zează mal rapid. Și, în plus, trezesc în 
tine, pentru tot restul vieții, plăcerea 
de a vedea tot mal mult, de a înțelege 
tot mai multe.

Ne-am strîns mîinile la despărțire ca 
și cum în ultimele zile ani fi fost ne- 
despărțiți, ca și cum inline el, sportivul 
Clement BaCiu, ar fi trebuit să par
ticipe la un concurs pe stadion, iar eu 
gazetarul sportiv aveam să scriu m.îlne 
seară, despre performanțele lui. Reușise 
să întoarcă timpul înapoi ~și să-mi dea 
senzația că trăim cu treizeci de ani în 
urmă.

Afară, tn răcoarea străzii, am realizat, 
că 'tinerii, el tinerii de azi. 
priceapă mult mai devreme, 
muiate de* alții în decursul 
m-am apucat să redactez...

repetiție spectacolul „FOTBAL ME
LODY 1974“, de George Mihalache 
și Alexe Marcovici, care are ca te
mă fotbalul. în general, și campio
natul mondial, în special.

După primele repetiții, se pare 
că „Trenul pentru campionat". „Pă
țaniile 
„Henț 
vor fi 
acestui
C.M. din Mexic, la care a fost pre
zentă și echipa noastră, a servit 
ca inspirație pentru un spectacol 
muzical : „Fotbal-Mexic 1970“. Au
tori : George Mihalache și Ciupi 
Rădulescu).

Premiera va avea loc la sfîrșitul 
lunii mai sau la începutul lunii iu
nie, deci în preajma turneului fi
nal al C.M. de fotbal.

Romeo

APROPO

trebuie să 
cele ®cu- 
anilor. Șl

VILARA

DE RETUR...
...cavalerii fluierului își revizuiesc 

condiția fizică și colorează cartonașe.
...organizatorii își pregătesc teancu

rile de bilete. Cine știe de unde sar... 
spectatorii ?

...baloanele se umflă In... piele. Vor 
fi iar în ceptrul atenției I

...punctul de la 11 m s-a pregătit 
pentru hamletiana întrebare : — „A 
fi sau a nu fi... 11 metri 7"

Dumitru NEGREA

jalonează marile

'WWW

campioana

AL 12-LEA

PREMIU INTERNAȚIONAL

Mircea Iconomu (dreapta) și Jean Hussar, căpitanii 
echipelor Tennis club Român șl sporting club, înain
tea meciului decisiv pentru primul titlu de 
a României la rugby, in anul 1914

‘ w, de la încercările 
timide ale lui Iorgu Arsenie, 
trecînd prin fulgerările geniale 
ale lui Alexandru Papana și A- 
lexandru Frim, pînă la deceniul 
de perseverență al lui Ion Pan- 
țuru (datorită căruia, de pildă, 
în clasamentul general al cam
pionatelor europene de bob 4, 
România se află pe locul 2 !).

CENTRO SPORUVP 
RIVIERA 

DEl CONERO PENTRU N. CLAUDIU!
Desenul satiric 

nut, recent, un 
hotare. La cea de a 2-a ediție a ex
poziției „Patru zimbete Ia inare", 
organizată de Centrul sportiv „Ri
viera del Canero", din Ancona (Ita
lia), cu prilejul Tirguluj internațio-

românesc a obți- 
nou succes peste

NU AVEȚI
O CROSA
IN PLUS >

nai de sporturi nautice și pescuit, 
lucrării caricaturistului român N. 
Claudiu i-âfost atribuit „Premiul 
de meri/ pentru puritatea grafică".

La această prestigioasă manifesta
re au luat parte 200 de artiști, din 
9 țări, juriul avînd dificila misiune 
de a tria nu mai puțin de 516 de
sene. Cu atît mai semnificativă și 
mai remarcabilă este distincția a- 
cordată cunoscutului nostru grafi
cian care obține, astfel, al 12-lea 
premiu internațional.

Ii urăm să înceapă, cît mai cu
rînd, cea de a doua . .. duzină !

de crose 
hochei a

in-rupte
fost stabi- 
dintre e-
Leafs și 

de crose !

MISTERUL NU
'„Recordul" 

tr-un meci de 
lit într-un recent meci 
chipele Toronto Maple 
Montreal Canadiens : 24

Faptul a avut și un aspect pozi
tiv ; în condițiile crizei de com
bustibil, cei din împrejurimi au 
făcut rost de surcele pentru foc..,

Unii cititori care au aflat ieri că 
într-un concurs atletic de sală atle
ta Cornelia Popa a sărit 1,89 m la 
înălțime au rămas, poate descum
păniți, întrebîndu-se cine este... 
Cornelia Popa. Nu e vorba de o

/

■■
■

ȘTIȚI FOTBAL?

Desen de S. NOVAC
.Z-.

•(piaiu n •••«! ap țmnaoxa arnqan 
țuaul II «I ap eunțiAOi : inimuaumt 
-nSau aițjapaAaad ța ‘țninjoipanC ața, 
-uoumSxe dcțdaaaB țs țnqajț js-n)

„microbianus returnalus !u

unui arbitru de fotbal", 
careu" și „Bieții suporteri" 
numerele de rezistență ale 
spectacol, (Reamintim că și

modești, atita cer :
Cîte... stele sînt pe cer 1
Cronicarii sportivi de la arbitri :

O echipă beneficiază de o lovi
tură de la 11 metri. îndreptîndu-se 
spre punctul de la 11 metri, pentru 
a executa lovitura, un jucător con
stată 
noroi.
50 de 
trului 
„fur“. 
taj, întrucît trag de mai departe”.

O asemenea situație se poate ivi, 
mai ales în aceste zile de luptă in
decisă între iarnă și primăvară. 
Ce-ați face, dacă ați fi arbitru ?

că în acel punct este mult 
EI dă mingea înapoi cu 40— 
centimetri, adresîndu-se arbi- 
: „După cum vedeți, eu nu 
Dimpotrivă, sînt în dezavan-

Un „cintar" numit cur 
Fără lipsuri la... gramaj.

Arbitrii de Ia jucători : 
„Cartonașele", copii, 
Să le luați din librării!

Iubitorii de fotbal de la 
antrenori: 

Este drept: înveți pierzînd, 
Dar mai bine... ciștigînd I

— A... nimic grav... o astenie... un simplu 
Trebuie să stea cît mai mult... '.afară, la aer!!!

Jack BERARIU
Nelu QUINTUS

ț

I

Afară, ești suspendat pînă la iarna viitoare !
Desen de Titi GHEORGHIU Vaslui

LOKONDO-0 VIITOARE EXTREMĂ
A UNIVERSITĂȚII

AMINTIREA

PIONIERILOR
In 1914. cu exact 60 de 

ani în urmă, se disputa 
primul campionat național 
de rugby. E adevărat, nu 
participau decît trei echi
pe, dar istoria trebuie să 
aibă un început...

Căpitanul primei echipe 
campioană a țării era Mir
cea Iconomu, de al cărui 
nume se leagă începuturile 
a cel puțin două sporturi, 
În România. împrejurarea 
nu ține de miracol. Era 
epoca în care elevi și stu- 
dențl români, întorși de la 
învățătură din Franța, pur
tau în ghiozdanele lor a- 
mintirea jocurilor noi, a 
sporturilor practicate pen
tru prima dată. Ei plecau 
la studii, fruntași la oină 
sau poarcă și se întorceau 
căpitani la fotbal sau 
rugby, ori țlhînd cu ele
ganță sub braț racheta de 
tenis. Dacă memoria nu-1 
înșela, atunci Mircea Icono
mu trebuie să fi cîștigat, pe 
proaspetele terenuri de la 
Șosea, primul turneu de te
nis din București.

studiile de agronomie

văzut și mal cunoscut pe terenurile de 
tenis, mai apropiate de locuința sa din 
Cotroceni. La vîrsta senectuții, nu pre
geta să predea lecții de tenis unor gru
puri de copii. Toți anii de după 80 i-a 
purtat foarte bine, am zice cu sporti
vitate, pentru că nu neglija în nici o 
zi promenada voinicească prin cartier, 
iar la marile competiții de tenis și rugby 
era prezent, cu toată patima dragostei 
sale de sport. In prefața la o carte de 
rugby, mărturisea că sportul 1-a întărit 
trupul șl l-a păstrat sănătatea pînă la 
adine! băttînețl. „Pe la vîrsta de 8 ani 
— scria Mircea Iconomu — medicii spu
neau părinților 
de seră... Să nu

Pînă acum un 
tenis în mînă.
din viață la vîrsta de 88 de ani. I-a ur
mat pe acest drum, în tenis, 
Mishu, iar In rugby mult prea tînărul 
șl regretatul nostru coleg Radu Veluda...

Puterea obișnuinței
Desen de Romulus SQARLAT-SIR

— Moreni

Deși evoluția scorului (2—2 în 
meciul „U“ Cluj — VSS Kosice) 
nu permitea abateri de la dis
ciplina tactică, „secundul" Bălu- 
țiu s-a văzut... nevoit ca în mi
nutul 65 să-l trimită în teren pe 
Lokondo, jucătorul de culoare 
cerut insistent de tribunele’avi
de să cunoască „noutatea". Șl 
cunoștința dintre tribune și oas
pete s-a făcut, „părțile” rămî- 
nînd reciproc îneîntate : Lokon
do de căldura tribunei clujene, 
tribuna de ceea ce promite să 
fie aripa stingă Lokondo 'M’Putu 
Lofale. Mai ales că tînărul din 
Zair urmează să rămînă la Cluj 
6 ani, el fiind venit aici pentru 
studii în medicină. Lokondo vrea 
să îmbine acest țel profesional 
cu fotbalul, sportul pe care l-a 
practicat — cu rezultate bune — 
și acasă.

Acum. în așteptarea încuviin
țării federației zalreze de specia
litate, Lokondo se pregătește cu 
sîrg, vizînd o cît mai rapidă a- 
daptare la sistemul de joc al co
legilor clujeni. '

Cît îi privește pe aceștia, ei 
l-au și „adoptat", mai ales că 
„Lokondo e foarte sociabil și re-

*

ceptiv“ — după cum mărturisesc 
băieții referindu-se în special la 
perioada petrecută 
unde Lokondo le-a 
foarte mult șederea 
numeroase prietenii.

la Predeal, 
agrementat 
și a legat 
(Nș. D.).

s

î

mei ; — Este un copil 
prea contați pe el !“.
an, mai lua racheta de 
Zilele trecute s-a stins

Nicolae

vib.

■
■
a

MEDALIA PELE
Cu prilejul turneului final al C. M. de fotbal 

va fi pusă in circulație o medalie de argint, 
prin care se va comemora retragerea din acti
vitatea fotbalistică a lui Pele.

Pe una din părți, medalia îl înfățișează pe 
Pele, efigia fiind realizată după o sculptură a 
lui Varnelesso. Pe cealaltă față, medalia are 
următoarea inscripție: „Anul comemorativ al 
retragerii din fotbal — 1974“. (în octombrie, 
celebrul jucător va spune adio fotbalului, al 
cărui „rege“ a fost timp de 16 ani).

■

s JOHAN CRUYFF ■ ■ JUNIOR
fetițe Johan Cruyff șl-a văzut visul cu 
dăruindu-1 și un băiețel, care a primit

g Tată a două 
ochii, soția lui

® numele de Johan Jordi.
■ Fotbalistul nr. 1 al iul F. C. Barcelona a primit un 

scurt concediu pentru a pleca la Amsterdam și a sărbă-
■ tori acest ----- ‘------- " ’ • .
— săptămjna
— în metiul
țg un noroc

șl-a făcut
“ ce ar îl provocat absența lui Cruyff de la meciul în
■ catalanii aveau să zdrobească pe Real Madrid...

eveniment fericit. (întîmptarea a făcut că, în 
respectivă, fotbaliștii spanioli erau angajați 
de baraj pentru C.M. cu Iugoslavia). A 

pentru F. C. Barcelona că Johan-junior 
apariția pe lume o sâptămînă mai tîrziu,

H

După studiile de agronomie de la 
Montpellier — tot de acolo de unde a 
venit și Virgil Economu, tobă de carte 
și de fotbal — Mircea Iconomu a arun
cat sămînța mingii țuguiate în mijlocul 
tinerimii bucureștene. Și dragostea de 
rugby, după cum se pare, a încolțit. 
Mircea, alături de frații săi George, 
Barbu și Ionel, a fost unul dintre cei 
mai activi promotori ai sportului în 
țara noastră, într-o epocă în care la 
modă erau mai curînd galele de lupte 
de la circul Sidoli.

Fondator și căpitan al primei echipe 
de rugby din țară, Tennis Club Român 
(T.C.R.), Mircea iconomu a obținut cu 
formația sa titlul de campion național 
în anii 1914, 1915 și 1916. Peste trei ani 
(după încheierea războiului), el face 
parte din echipa Rom'ânlel, invitată să 
se alinieze la startul „Jocurilor Inter
aliate*4, care s-au desfășurat pe stadio
nul Pershing din Paris. In meciurile 
împotriva echipelor Franței și S.U.A., 
mijlocașul la grămadă Mircea Iconomu 
joacă 
tîrziu 
că la 
de la 
România.

în anii de după cel de al doilea război 
mondial, Mircea iconomu a fost mai des

«»»IU
ARMAND VASILIU, VÎNJU MARE. 

Marii stîngaci ai tenisului mondial ? în 
primul rind, Rod Laver, Connors, Roche 
și Orantes sînt, de asemenea stîngaci. 
Totul este să nu fii stîngaci la... figu
rat I

GABI GENT, REȘIȚA. „Nu-1 pot con
vinge pentru nimic ln lume pe un prie
ten oltean, că Reșița a avut o echipă de 
fotbal in Divizia A, înaintea Drobetei 
Tr. Severin, poate reușiți dv.“. Ca unul 
care îl cunosc pe olteni, am toate mo
tivele să fiu pesimist ! Să încerc, to-

oficial al Diviziei A. în schinib, Reșița 
are în palmares și un titlu de cam
pioană a țării, cucerit în ediția 1930—31, 
cînd, este adevărat, campionatul se dis
puta după o altă formulă decît aceea 
de astăzi. Reșița a avut echipă în Di
vizia A, după 1944 : în edițiile 1946—47, 
1947—48 și 1950.

N. BANCIU, BRAȘOV. Nu este cazul 
să vă retrageți, ci să mai încercați. Sînt 
sigur că veți putea face saltul de cali
tate care Să deschidă catrenelor dv. 
drumul tiparului. In speranța unui pro
nostic exact, vă urez succes î

■

■

să renunțe 
cum v-o fi norocul !

alături de marele actor de mal 
George Vraca. Ceea ce înseamnă 
toamnă se vor împlini 55 de ani 
prima partidă de rugby Franța —

tuși : este 1—0 pentru dv. din... plecare, 
întrucît Drobeta Tr. Severin n-a parti
cipat (pînă acum. !) la un campionat

NECULAI TRONCUȚA, GALAȚI. 
Cassius Clay a devenit campion mon
dial, învingîndu-1 pe Sonny Liston, care 
îl surclasase pe Floyd Patterson. 2. 
înaintea meciului secolului din martie 
1971, situația era următoarea : titlul era 
deținut de Frazier, iar Clăy era șa- 
langer.

1.

E MISTER

Antrenorul 
poezia pe 
seama de 
le-a făcut,

decît de la cei care vor 
ele 1 Actim,

VESA REMUS, CUGIR. Eu aș con
semna un rezultat de egalitate, în 
„meciul44 pe care îl susțineți cu un grup 
de prieteni : înainte de a deveni cîn- 
tăreț, Dan Spătaru a jucat fotbal. în 
Divizia B, la Știința București, deținînd 
postul de fundaș. După ce a devenit 
cîntăreț de muzică ușoară, s-a înscris 
la Progresul. Dar, mai mult, ca su
porter.

MIRCEA VERES, TURDA. Probabil că 
ai tenisului au sesizat 

mexican Ramirez

mai tmară. 2. 
puteți scrie pe 
Nordului. Bloc 
nu cumva să-i 

la care 
ziua aceea îi este 

vreo scrisoare I
SCOARȚA, AVRIG.

Arbitrului N. Cursaru îf 
adresa : Ploiești, șoseaua 
8, scara A, apt. IX Dar 
scrieți după un arbitraj 

a luat două sau trei 
teamă să

stea apărută peste noapte ci de ta
lentata Cornelia Popescu care poar
tă acum numele soțului ei, baschet
balistul Vasile Popa, jucător de 
bază în „5“-ul dinamovist și al e- 
chipei naționale,

G. CIONTEA, OLTENIȚA.
Ștefan Covaci v-a inspirat 
care ne-ați trim,is-o. Țlnînd 
multele lucruri bune pe care 
nu sîntem supărați pe el !

PETRE PÎRLOAGĂ, IAȘI (SOCOla 4 b. 
Bloc Q 1, Se. A, parter). Sînteți pose
sorul a peste 7 500 de numere din 

' „Sportul" șl apelați la cititorii din toate 
județele, de toate virstele, să vă ajute 
la completarea colecției. Cred că veți 
primi scrisori de la amatorii de sport. 
Mă tem, însă, că veți primi mai multe 
de la cei care sînt In căutare de ziare,

și alți iubitori 
faptul că jucătorul 
a evoluat 1n două grupe W.C.T. Regu
lamentul Circuitului W.C.T. precizează că 
un jucător poate evolua șl în turnge 
din alte grupe decît a sa, neprimind, 
insă nici un punct tn clasament, ci 
numai premiile în bani. Bune șl astea !

GHEORGHE CAZACU, GIURGIU. 1. 
Sînt trei decenii de cînd Gh. Constanti- 
nescu-Grecu a abandonat fotbalul. îl 
confundați, probabil, cu altă persoană

nereușit, 
stele. în 
deschidă

AUREL
neul Campionilor" (Barcelona 1972), au 
participat următorii 8 jucători : Năstase, 
Smith, Connors, Gorman. Kodes, Hewit, 
Orantes și Gimeno. Nici vorbă de Fra- 
nulovici. Acesta a participat la Turneul 
de la Paris. Sper că nu există diver
gențe de păreri și în legătură cu ciști- 
gătorul acestor două concursuri. Pentru 
orice eventualitate, reamintesc că am. 
bele au fost cîștigate de Ilie Năstase.

A.L. CLUJ. Nu știu nimic despre scri
soarea respectivă. în loc de... reproșuri, 
era mal ‘
pective. 
așteptat.

bine să reluați problemele res- 
Acum ați fi primit răspunsul

ilustiații : N. CLAUDIU
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CREȘTEREA POPULAȚIEI. URBANIZAREA
Șl SPATIILE PENTRU SPORT

Ancheta noastră AZI, JUDEȚUL CLUJ
După 0 investigație în mediul urban (orașele județului Hunedoara), 

ți într-unul școlar, de cartier (Liceul bucureștean C. A. Rosetti) am de
plasat „Obiectivul” anchetei noastre spre sat, îndreptîndu-ne însă spre 
acele localități care trăiesc metamorfoza — din ce în ce mai des întîlnită 
astăzi în toate colțurile țării — a trecerii spre urbanizare.

Județul desemnat pentru acest sondaj : Clujul.
Preocuparea declarată a reporterului ; cunoașterea obiectivelor spor

tive preconizate a se construi sau amenaja în comunele desemnate a 
trece rapid la condiția do oraș, implicit, stabilirea peisajului sportiv pe 
care ar urma să-l întîlnim, între 1980—1990, la Aghireșu, Apahida, Bonțida. 
Călățele, Gilău, Iara, Mociu și Panticeu — cele 8 localități propuse să-și 
schimbe, în această etapă de timp, profilul.

Scopul implicit al anchetei : stabilirea nivelului de interes pe care 
factorii chemați să transforme proiectele (actualele schițe de sistemati
zare) în realități materiale îl manifestă față de prevederile cu caracter 
sportiv,' altfel 
dura drumul

spus : 
de Ia

ce șansă de realizare au aceste obiective și cit va 
proiecte la împliniri ? !

astfel precizate am
ca

Cu țelurile 
(pornit la drum, alegîndu-ne 
prim popas Gilăul, comună aflată 
pe „naționala" Cluj — Oradea la 
18 km. de reședința județului. Un 
supermagazin, un impozant com
plex de deservire, un elegant și 
încăpător cămin cultural (toate a- 
cestea, ’ noutăți în viața comunei), 
alăturate spitalului și liceului, con
turează centrul civic ce urmează 
să fie completat — conform schi
ței de sistematizare — cu noi spa
ții comerciale și sanitare, cu un 
necesar sediu politico-administra- 
tiv, o nouă clădire pentru Liceul 
de cultură generală (pentru că 
actuala n-o să mai corespundă cu- 
rînd numărului 
țiior), o casă a 
de blocuri cu 
verzi etc etc.
satisface necesitățile de confort ale 
locuitorilor și vor oferi cadrul de 
activitate unei bune părți din 
populația preconizată a spori, pînă 
în 1990, numai în comuna de re
ședință, pînă la 12.000 față de cei 
4400 de locuitori înregistrați la ul
timul recensămint.

Urbanizare și explozie demogra
fică care sînt strîns legate de in- 

• trarea în funcțiune a celor două 
principale obiective Industriale : 
Fabrica de motoare și echipament 
electric și Fabrica de confecții, ca 
și a atelierelor artizanale și ate
lierelor pentru împletituri din paie 
și răchită. Urbanizare și explozie 
demografică care presupun — sau 
cer cu necesitate — și spații adec
vate pentru activitățile de mișcare

ridicat al solicitan- 
pionîerului, o suită 
3—4 nivele," spații 
Obiective care vor

șl reconfortare a. populației, spații 
pe care, normal, le-am găsit de
semnate pe schița de sistematiza
re, dar despre a căror concretizare 
au cerut referințe primarului co
munei, tovarășului Victor Tlieș. 
Iată-le: „Conform schiței de siste
matizare a localității noastre, în 
Gilău urmează a se construi un 
complex sportiv capabil să asigure 
cerințele unei populații care, con
form prognozei, va crește substan
țial. Complexul, care urmează să 
fie amplasat într-o zonă pitorească, 
cu aer curat și acces lesnicios, cu
prinde teren de fotbal, spații pen
tru atletism și platformă pentru 
jocuri. Schița include de asemeni 
sala de gimnastică amplasată pe 
lingă liceul cu 16 săli de clasă, ca 
și unele spații destinate activități
lor sportive în cadrul viitoarei Case 
a pionierului. Cum însă amenaja
rea sau construirea acestora este 
o problemă de timp, aș recoman
da tineretului comunei o mai bună 
gospodărire a spațiilor existente 
(n.r. — interlocutorul nostru, fă
cea, desigur, referire la terenul 
central al comunei devenit un fel 
de maidan din cauza proastei în
trețineri și a accesului tuturor oră
tăniilor din comună) și-o exploa
tare mai intensivă a fiecăruia. Mă 
refer atît Ia spațiile din curtea 
liceului, la sala de șah și tenis de 
masă de la Căminul cultural, la 
terenul de fotbal, la terenurile de 
care dispun la această oră școlile 
generale din satele comunei noas
tre : Someșul Rece și Someșul 
Cald".

riantă decît o sală de cinema con
struită cu mulți ani în urmă...”

Necesitatea construirii unui club 
al tineretului a fost subliniată și de 
către secretarul Comitetului de par
tid de la Fabrica „Rapid", tova
rășul loan Marchiș: „Trebuie să 
oferim tineretului un loc unde să-și 
petreacă timpul liber, unde să-și 
îmbogățească cunoștințele și pre
gătirea pentru viață. Loc care este 
cu atît mai necesar iarna, cînd nu
mărul excursiilor scade, acțiunile 
sportive se reduc, iar plimbările se 
măsoară în minute. Dar, pentru că 
am atins sectorul sportiv, trebuie 
subliniat că odată cu darea în 
folosință a bazei de la Școala ge
nerală, perimetrul sportiv al locui
torilor din Aghireșu s-a îmbogățit 
considerabil (n.r.: el mai dispun de 
un splendid complex sportiv com
pus din teren de fotbal gazonaț, 
pistă de atletism și platformă pen
tru handbal și volei, spații cărora 
li se va adăuga în primăvară ves
tiare și o mică tribună), facilitînd 
astfel accesul unui număr mai mare 
de locuitori la activitățile sportive. 
Și nu ne vom mulțumi numai cu 
ceea ce avem acum" — ne asigură, 
în încheierea discuției, secretarul 
Comitetului de partid de la „Ra
pid".

NOI OBIECTIVE CULTURAL 
SPORTIVE LA APAHIDA

LA AGHIRESU-FABRICI, INIȚIATIVA A LUAT-O ÎNAINTEA 
SCHIȚEI"I»

Primul lucru ce se cere făcut 
după ce inventariezi baza sporti
vă a Școlii generale de 10 ani țiin 
Aghireșu-Fabrici (unul din </ele 
două nuclee ale comunei de reșe
dință. celălalt fiind Aghireșu-Sat) 
e o apreciere laudativă Ia adresa 
conducătorului acestei unități, di
rectorul școlii Isailă Sălăgean, omul 
care — pătrUns de importanța e- 
ducației fizice în dezvoltarea mul
tilaterală a copiilor — a convins 
conștiințele comunei, a mobilizat 
forțele acesteia și a pus el însuși 
mina pe lopată și mistrie, ajutînd 
efectiv la construirea uneia dintre 
cele mai frumoase și cuprinzătoare 
baze din județul Cluj. Bază care 
numără : terenuri autonome de 
baschet, handbal și volei, up peri
metru afectat special atletismului, 
cuprinzînd pistă de 200 m cu 5 
culoare șl sectoare pentru sărituri 
și aruncări, teren de tenis ce ur
mează să fie împrejmuit Imediat 
ce „s-o înmuia vremea" — după 
cum ne precizează directorul, por
tic pentru gimnastică și sală de 
sport (9 pe 18 m) cu vestiare, con
strucție ce fusese luată în exploa
tare de către micii ei beneficiari 
chiar în preajma vizitei noastre.

Avînd dovada că atît elevii de 
astăzi, cît și promoțiile viitorilor 
ani au asigurate spațiul necesar

pentru . activitățile sportive, am de
plasat spre tineretul comunei dis
cuția începută cu directorul Sâlă- 
gean.

— Aghireșu — care de altfel 
este cea mai mare comună din ju
dețul nostru — arc un grad de 
industrializare foarte ridicat și im
plicit un ritm de dezvoltare destul 
do susținut — ne informează in
terlocutorul nostru. Cit privește 
populația prinsă în procesul de 
producție trebuie subliniat că ma
rea ei majoritate o reprezintă ti
neretul, categorie care, conform 
previziunilor, se 'a îmbogăți con
tinuu.

— Proporțional cu numărul ri
dicat al tineretului vor trebui să 
crească, normal, și amenajările 
cultural-sportive destinate acestuia. 
Știți ce va oferi, mîîne, sub acest 
aspect, Aghireșu ?

— Nu cu exactitate, pentru că 
schița de sistematizare a localității 
nu a fost încă avizată. Știu însă 
care este necesitatea de ordinul în- 
tîi și ce trebuie atacat în primă 
instanță : Căminul cultural din A- 
ghireșu-Fabrici, lăcaș care va reuni 
tineretul și-l va abate din drumul 
spre bufetul comunei. Nu pentru 
că s-ar consuma mult pe... cap de 
om, ci pentru că în comună sînt 
mulți locuitori, iar ei n-au ca va-

Aflîndu-se la o jumătate oră dis
tanță cu autobuzul de Cluj, locui
torii comunei Apahida — și mai 
ales tineretul acesteia — preferă 
deplasarea la oraș atît pentru spec
tacole culturale și sportive, cît și 
pentru simpla promenadă de seară. 
De altfel, o bună parte dintre lo
cuitorii comunei (lucrează în uzine
le, fabricile și întreprinderile clu
jene, Apahida avînd într-un fel 
caracterul unei localități cu funcție 
de cazare a forței de muncă.

Asta nu înseamnă însă că satul 
nu are viața lui spirituală proprie 
și că edilii lui nu fac eforturi pen
tru a crea acele condiții care să-i 
atragă pe apahideni cîț mai mult 
spre casă. Ne-am convins de a- 
ceasta vizitînd Căminul cultural (di
rector: Ton Bicăzanwmde am stu
diat programele și activitățile — 
numeroase și variate — destinate 
tineretului. Școala generală de 8 
ani (director : profesor Ioan Horga) 
unde am înregistrat eforturile pen
tru amenajarea bazei sportive din 
curtea școlii și Consiliul popular 
comunal, unde am reținut preocu
parea primului edil : primarul io
nel Fărcaș, secretarul Comitetului 
comunal de partid, pentru .constru
irea sălii de gimnastică și a inter
natului de la Școala generală, pen
tru reeondiționarea și extinderea 
stadionului din comuna de reședin
ță. pentru reamenajarea sau con
struirea unor necesare lăcașuri Cul
tural-sportive în satele aparțină
toare.

„Dar aceste obiective — după 
cum . ne precizează primarul comu
nei Apahida — deși sint de eviden
tă necesitate, vor fi atacate în timp, 
în funcție de posibilitățile de care 
vom dispune în fiecare etapă. Vreau 
să subliniez însă — și să sensibili
zez. chestiunea totodată — că a- 
ceste obiective cultural-sportive pot 
deveni o realitate numai cu condi
ția conlucrării tuturor forțelor din 
comună (n.r. : apel special la unită
țile productive: IAS Avicola, IAS 
Agricola, CAP ți SMA Apahida) 
ți cu un sprijin foarte susținut din 
partea viitorilor beneficiari: tinerii 
comunei”.

PLEDOARIE PENTRU 
„VIITORUL I-

co-
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• La start — 10 echipe împărțite in 2 grupe preliminare • Programul complet

al întrecerilor 9 File din istoria competiției ȘȘIIjHlWWF
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apreciere in lumea
de o fru- 
hocheiului

Țara 
.moașă 
pe gheață, Liga internațională a-aces
tui sport apreciind eforturile și con
tribuția pe care federația română 
le-a adus la dezvoltarea acestui 
sport, pe diferitele, planuri ale acti
vității. sale. Dovada cea mai elocven
tă o constituie faptul că L.I.H.G. a

lă 9 : ora 8.30 Italia — Bulgaria, ora 
11.00 România — Danemarca, ora 16 
R.F. Germania — Franța, ora 18.30 
Iugoslavia — Ungaria : duminică 10 : 
ora 8,30 Danemarca — Bulgaria, ora 
11.00 R.F. Germania — Ungaria, ora 
16.00 Iugoslavia — Norvegia, ora 18.30 
România/ — Austria : ntarți 12 : ora 
8,30 Austria — Danemarca, ora 11.00

8 p, 2. Poloni* 
4. Ungaria 2 p. 
echipa română 
dintre actualii

tat astfel : 1. România 
6 p. 3. Danemarca 3 p, 
5. Bulgaria 1 p. Din 
au făcut parte mulți 
componenți ai lotului de seniori al 
țării : Neicdu, Tone, Florian. Turca- 
nu, Coste». Axintc, Bandas, Herghe
legiu, Malihîn etc.

In 1972, localitatea elvețiană Lysi

ții

•mMv HOCHEI:*™»

•. ■

£ '■■fi
- -

Juniorii noștri la un recent antrenament. Se 
încredințat de două ori României or
ganizarea grupelor “ 
pionatului mondial 
și tot de două ori 
în 1974) grupa B a 
ropean de juniori, 
timp, o recunoaștere

B și C ale cam- 
(in 1970 și 1972) 
(in 1971, și acum, 
campionatului eu- 
Este, în același 

a capacității 
F.R.H.G. de a putea face fată cu 
ces unor asemenea competiții de 
ploare, o prețuire a spiritului de 
dițională ospitalitate a poporului 
tru.

Cum am «pus, anul acesta — de 
fapt, chiar de la sfirșitul sâptămînii vii
toare — patinoarul din parcul „23 Au
gust" va fi gazda unei noi ediții a 
campionatului european de juniori 
(grupa B). La întrecerile care se vor 
desfășura între 9 și 16 martie, vor 
lua parte reprezentativele a zece țări 
de pe continent, repartizate in cadrul 
a două serii :

SERIA I : Franța. R.F. Germania, 
Iugoslavia, Norvegia. Ungaria :

SERIA A II-A : Austria, Bulgaria, 
Danemarca, Italia și România.

Conform regulamentului competiți
ei, în cadrul celor două serii, fiecare 
echipă va juca cu celelalte, stabilin- 
du-se, astfel, două clasamente. Pentru 
clasamentul final, în ultima zi a com
petiției, vor juca echipele clasate pe 
locul unu in serii, pentru locurile 
1—2, cele de pe locul doi, pentru 
locurile 3—4, cele de pe locul trei, 
pentru 5—6 etc.

După fiecare două zile de compe
tiție se intercalează cite o zi de pau- ■ 
ză. în felul acesta programul cam
pionatului se prezintă astfel : simbă-

suc- 
am- 
tra- 
nos-

exersează șutul de la distanță
Iugoslavia — Franța, ora 16,00 Nor
vegia — Ungaria, ora 18,30 România 
— Italia : miercuri 13 : ora 8,30 Fran
ța — Norvegia. ora 11,00 Italia — 
Austria, ora 16,00 R.F. Germania — 
Iugoslavia, ora 18,30 România — Bul
garia ; vineri 15 : oră 8,30 Bulgaria — 
Austria, ora 11,00 R.F. Germania — 
Norvegia, ora 16.00 Ungaria — Fran
ța, ora 18,30 Italia — Danemarca ; 
simbă-tă 16 : finalele, începind de la 
ora 8, locurile V—V. ora 10.30 111—111, 
ora 14.00 IV—IV, ora 16,30 II—II, 
ora 19,00 1—I.

Actuala ediție a competiției este a 
cincea din istoria grupei B a campio
natului european pentru juniori, iată, 
pe scurt, citeva date ale precedente
lor întreceri.

La sfirșitul anului 1969 și începu
tul lui 1970. la Kapfenberg, și în alte 
localități vecine din Austrip, au fost 
prezente la competiție reprezentative
le a șapte țări. Clasată a doua in se
ria sa, după Norvegia, formația ro
mână a jucat pentru locurile 3—4 cu 
reprezentativa Poloniei. în fața căreia 
a cedat cu 1—7. Primele locuri au 
fost ocupate de Norvegia și Italia 
18—0). iar următoarele de : 5. Aus
tria, 6. Iugoslavia, 7. Ungaria.

Tot la sfirșit și început de an au 
avut loc și întrecerile de la Bucu
rești, din 1970/71. Fiind prezente doar 
cinci echipe, s-a jucat sistem turneu, 
formația română adjudeeîndu-și pri
mul loc, la capătul unei evoluții re
marcabile : 6—2 cu Ungaria, 9—0 cu 
Bulgaria. 10—1 cu Danemarca și 2—0 
cu Polonia. Clasamentul final a ară-

In așteptarea meciurilor cu echipa R, D. Germane

CALM Șl OPTIMISM ÎN TABĂRA 
BOXERILOR ROMÂNI

Foto : N. DRAGOȘ
meciurile din cadrul ediției 

campionatului. Formația 
fost repartizată In grupă

a găzduit 
a IlI-a a 
noastră a
cu Ungaria (6—4), Danemarca (7—î), 
Franța (7—2) și Elveția (4—6). Pier- 
zind primlul loc în clasamentul se
riei ea a jucat pentru pozițiile 3—4 
ale clasamentului general în compa
nia fcrmației iugoslave. La capătul 
unei dispute foarte echilibrate vie-

•

toria a revenit hocheiștilor iugoslavi 
cu 5—*4 ! Clasamentul : 1- Elveția, 2. 
Polonia (1—2), 3. Iugoslavia, 4. Româ
nia, 5. Italia, 6. Ungaria (5—3), 7.
Austria, 8. Danemarca (6—3), 9. Olan
da, 10. Franța (9—3). în paranteză am 
notat scorurile partidelor finale.

în sfirșit, ediția a patra, desfășu
rată anul trecut în mai multe loca
lități din Olanda. După o bună evo
luție in primele Intilniri (12—4 cu 
Franța, 9—1 cu Bulgaria și 9—4 cu 
Danemarca), juniorii noștri au pier
dut un singur meci, cel cu Polonia 
(0—6) fapt pentru care au trebuit să 
joace din nou cu Iugoslavia și tot 
pentru locurile 3—4. SI din nou vic
toria a surie iugoslavilor. Clasamentul 
final : 1. Polonia (care a și promo
vat în grupa A a competiției de ju
niori), 2. Italia (12—6), 3. Iugoslavia; 
4. România (5—3), 5. Franța, 6. Aus
tria (7—4), 7. Norvegia, 8. Danemarca, 
(9—0), 9. Olanda, 10. Bulgaria.

Evident nu se pot face prea multe 
referiri la trecutele ediții acum cînd 
dorim să scrutăm viitorul și să ve
dem ce s-ar putea întimpla la ediția 
a cincea a C.E. Fiind vorba de echipe 
da juniori este foarte dificil de făcut 
un pronostic, ci —• cel mult — de a 
expune dorințe. în acest sens, dorim 
ca reprezentanții hocheiului nostru să 
aibă o comportare cit mai bună, citi 
mai frumoasă, cit mai eficace, cit 
mai sportivă și — de ce nu — ca 
lupte pentru a repeta performanta 
..promoției 1970/71“, claslndu-ee pe 
primul loc 1 •

Dorim, de asemenea, oa mulțimea 
copiilor șl a tinerilor bucureșteni, 
care îndrăgesc hocheiul, să se afle în 
tribunele patinoarului „23 August", 
să-l încurajeze șl să-l aplaude pe cei 
de o virstă cu el, într-un spirit de 
deplină sportivitate, caracteristic pu
blicului nostru 1

R. VIL

„CUPA TINERETULUI6
ÎNTRECERILE DE SANIE: CEL MAI REUȘIT SPECTACOL

POIANA BRAȘOV, 2 (prin telefon)- 
Pentru desfășurarea probei de sanie 
a fost ales traseul vechii pîrtii de 
bob din Poiana Brașov, pe porțiunea 
cuprinsă între virajele 10 și 16. Sta-

ÎNTRECERI DIRZE 
IN CURSELE DE FOND

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATELE DE SCHI, ALE ȘCOLARILOR

IOAN CflVAȘI, DUBLU ÎNVINGĂTOR 
LA SLALOM SPECIAL

PREDEAL, 2 (prin telefon). Cam
pionatele republicane școlare de 
schi au început, vineri, pe pîrtia 
Clăbucetului, mai precis pe traseul 
amenajat sub teleferic. Din pă
cate, entuziasmul tinerilor schiori și 
bunele intenții ale organizatorilor 
s-au lovit de dificultățile produse 
de penuria de zăpadă, precum și 
de taluzurile de gheață care au 
presărat traseul cursei de slalom 
special. Drept urmare, slalomul a 
avut o lungime de numai, 350 m, 
cu 34 de porți în prima manșă și 
36 în cea de a doua, pe care s-au 
întrecut nu mai puțin de 134 de 
concurenți,

l.a băieți, principalul favorit al 
probei — loan Cavași — șl-a do
vedit măiestria, obținînd în prima 
manșă cu 4 secunde mai puțin față 
de cel de al doilea clasat. Tot Ca
vași a cîștigat și manșa următoa
re. cu un avans și mai mare: 5,5 
sec față de secundul său. La fete, 
Angela Manole a repurtat Și ca o 
victorie destul de clară, deoarece 
4,2 sec înseamnă destul de mult 
pentru un „special”.

I. CA- 
Brașov) 
sportivă

Clasamente : băieți: 1. 
VAȘI (Școala sportivă 
58,1 ; 2. N. Szabo (Școala 
Brașov) 62,3 ; 3. S. Adăscăliței (Li
ceul experimental de schi Predeal) 
65,8: fete: 1. ANGELA MANOLE 
(L.E.S. Predeal) 78,1 ; 2. Nela Si- 
rnion (L.E.S. Predeal) 82,3 ; 3. Au
relia Nițu (L.E.S.) 83,1.

Sîmbătă trebuia să aibă loc cursa 
de slalom uriaș. Dar condițiile de 
zăpadă nu au permis acest 
și, în schimb, s-a disputat o nouă 
probă de slalom special.

Clasamente: băieți: 1. I.
VAȘI 52,8 ; 2. C. Boncu (Șc. sporti
vă Brașov) 58,0 ; 3. S. Adăscăliței 
58,5; fete: 1. AURELIA NIȚU 68,9, 
2. Angela Manole 69,7 ; 3. Annema- 
rie Verhazi 
șov) 69,9.

Duminică
pauză, iar 
desfășura cursele de fond.

lucru

CA-

(Școala sportivă Bra-

este prevăzută zi de 
luni. . și marți se vor

coresp.I. CODLEANU

întreceri ta" cadrul
ATLETISM : Sala „23 August", de 

la Ora 9,30 : , 7------7/ L. '7'*""’ 
campionatelor universitare ; stadionul 
Tineretului, de la ora 11 : "”1
universitar-

BASCHET : Sala Dinamo, 
ora 10 : Politehnica — Rapid 
I.E.F.S.

crosul

Ne oprim aci investigația în 
imunele clujene ancorate în proce
sul de urbanizare și ne permitem 
să concluzionăm :

1) „Toate comunele desemnate a 
trece la urbanizare — ca de altfel 
toate cele 74 de comune din jude
țul Cluj, au schițele de sistemati
zare întocmite" — după cum ne-a 
informat tovarășul Viorel Sușa, șe
ful serviciului sistematizări și ar
hitectură din cadrul Direcției de 
sistematizare, arhitectură și contro
lul construcțiilor Cluj, iar în toate 
schițele figurează spații pentru ac
tivitățile sportive ale locuitorilor; 
spații care au dimensiuni capabile 
să acopere necesitățile unei popu
lații în continuă creștere;

2) Edilii localităților vizitate — 
factorii chemați să transforme schi
țele de sistematizare în realități 
materiale — sînt convinși de nece
sitatea obiectivelor sportive pentru 
menținerea Sănătății șl potențialului 
ridicat de muncă al concetățenilor 
— dar. în general, situează ataca
rea lor într-un viitor II. Timp care 
poate fi devansat însă — după cum 
ni s-a specificat — prin intensa 
conlucrare a forțelor existente în 
comune.

Nușa DEMIAN

SIMION CUȚOV Șl GABRIEL POMETCU ÎNAINTEA REVANȘELOR
In-viața de toate .zilele e lotului 

de box domnește, aparent, calmul. 
Nu mai sînt decit citeva zile pînă la 
dubla confruntare cu pugiliștil din 
Republica Democrată Germană și 
băieților diti toată țara, reuniți sub 
aceeași baghetă, le vine tot mai greu 
să-și ascundă emoțiile.

Majoritatea au fost prezenți și la 
ultimele intilniri, din 1972, de la 
Gera și Erfurt, cînd echipa Româ
niei n cîștigat întîlnirea principală cu 
7—4 (după ce condusese cu 7—0 1). și 
a pierdut-o pe a doua cu 5—6. Amin
tirea acelor partide stăruie în mintea 
mai multor pugiliști romăni, pentru 
că de cîteva rezultate de atunci se 
leagă acum gindul revanșei sportive. 
Simion Cuțov, de pildă, nu uită eă a 
învins pe Bachfeld. dar a fast consi
derat învins (se zice, pe nedrept) de 
către Radowski. Oare care dintre el 
va urca ringul la București ? „Mi-e 
totuna — spune prîslea familiei Cu
țov — dar parcă mai bine ar fi să-i 
pot arăta lui Radow'ski cine e cel 
mai bun dintre noi doi 1"

Ion Gyorfi ațe un calcul similar. 
La Erfurt l-a întilnit pe Heimann și 
a, fost învins da acesta în limitele 
categoriei mijlocii. Iată acum, prin- 
tr-o Coincidență, amindoi au promo
vat la categoria semigrea și Ii' 
oferă prilejul de a se revedea în 
ring !

Singurul mijloc de' a-i scoate pe 
băieții aceștia de sub influența aces
tor gînduri care nasc griji este de 
a-i ține sub tensiunea pregătirilor. 
Antrenamentele zilnice, repetate, 
creează — prin atmosfera lor de lucru

remarcat voința de .a fi printre pro
tagoniștii curselor, de a fi prezențl 
cu tot dinadinsul in rindul celor care 
au alergat de la 'iiti "capăt la celălalt 
al traseului. In acest, sens este demn 
de laudă gestul reprezentantului ju
dețului Olt, Laurențiu Dumitrescu, 
planificator la întreprinderea de mo- 
rărit și panificație. Slatina care, deși 
a terminat cursa după sosirea in 
start și a fetelor, ne-a declarat că nu 
a vrut să abandoneze numai din do
rința de a se afla printre cei care au 
străbătut In întregime traseul.

Rezultate tehnice. Băieți, U.G.S.R. —
4 km. : 1. I. Petrlc (Brașov) 14,49 ; 2. S. 
Antonesel (Suceava) 15,16 : 3 Z. Balint 
(Harghita) 16,03 : fete, 3 km : 1 Dirta 
Antal (Harghita) 16.03 : 2 Paraschiva
Moroșan (Suceava) 16,10 ; 3 Marla Inling 
(Hunedoara) 18,37 ; băieți, UCECOM s 
1 G. Benga (Brașov) 16,06 : 2 Gh. Be- 
nedek (Harghita) 17,04 ; 3 M. Nlslol 
(Suceava) 20,03 : fete, 3 km : 1 Elena 
Lehacl (Suceava) 15,20 : 2 Elena Benga 
(Brașov) 17,53 : 3 Catalin Gali (Har
ghita) 18,19 ; tineri mediul rural ; bă
ieți 4 km : 1 Gh. Bîrsan (Harghita) 
1slo3 : 2 G. Arsu (Brașov) 15,06 ; 3 I. 
Tralfan (Argeș) 18,18 ; fete, 3 km : 1 
Sabina Costea (Alba) 10,40 ; 2 Valeria 
Păsăilă (Maramureș) 19,54 ; 3 Marioara 
Cucurigu (Suceava) 20.33.

rea foarte înghețată a zăpezii a de
terminat pe organizatori. numai cu 
citeva ore înaintea startului —■ în 
urma unor coboriri de verificare — 
să modifice lungimea traseului, eli- 
minind ultima porțiune (virajul 16) 
din cauza vitezei prea mari și a dez
velirii de zăpadă a unui versant. Sa
nia a fost proba cea mai populată,' 
dacă ținem seama că s-au prezentat 
4 categorii de virstă cu un total de 
160 do participanți. Cursa în sine a 
fost antrenantă și dinamică, dezvol- 
tînd o viteză ridicată și necesitind 
apreciabile cunoștințe tehnice, îndeo
sebi pe viraje. La succesul pe cate
gorii a contribuit și materialul cu 
care s-au prezentat în concurs, puțind 
nota că o parte dintre finaliști au 
avut sănii speciale, foarte alunecoasa 
și de o construcție aerodinamică.

Rezultate tehnice. Fete, 11—14 ani al 
1. George ta Dumitrescu 
101.1 ; 2. Veronica Gabor 
103,3 ; 3. Mariana Șerban 
106,9 ; 15—19 ani : 1. Sara Kopecsiri 
(Brașov) 101,2 ; 2. Ana Zănoagă (Har
ghita) 114,7 ; 3. Cornelia Bezan (Ti
miș) 118,2; băieți,.............................
Mart!are (Brașov) 
(Prahova) 91,2 ; 3. 
vița) 99,1 J 15—19 
don (Brașov) 94,3 ; _____
hova) 105,4 ; 3. I. Filip (Bacău) 113,8.’

(Prahova) 
(Harghita) 

(Brașov)

11-14 anii 1. M. 
90,8 ; 2. C. Ciucu
1. Milea (Dimbo- 

anl > 1. Gh. Scri-
2. V. Anghel (Pra.

AMBIANTA
SARBATOREASCA

se

re
de 
de 
o-

PATINATORII ȘI-AU DESEMNAT 
CAMPIONII

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

— un tonus avantajos (pe care nu-1 
putea stinjeni psihologul, la care, 
intre timp, s-a renunțat).

Sarcina conducerii pregătirilor a 
fost încredințată unui triumvirat din 
care fac parte doi veterani, antreno
rii emeriți Ion Popa și Petre Mihai, 
și mai tinărul lor confrate Ion Du
mitru care, ca profesor de educație 
fizică, iși exercită știința și în do
meniul preparatlvelor fizice.

Citeva momente din antrenamente
le de sală ne-au relevat faptul că se 
insistă — in pregătirea băieților — 
pe sporirea forței de lovire, pe 
zistența specifică și pe viteza 
execuție. Prima testare a puterii 
lovire — exercitată asupra unui
biect fix — a arătat — în compa
rație cu anul trecut — o creștere 
medie sensibilă la membrii lotului.

Interesul nostru s-a concentrat insă 
mai curind asupra tentativelor de a- 
mellorare a acelor elemente pe care, 
prea adesea, le-am declarat defici
tare la boxerii noștri. Și nu fără 
temei. De pildă, atunci cînd criticam 
absența mijloacelor adecvate de apă
rare din arsenalul de luptă al pugi- 
liștilor români. Ei bine, am avut 
ocazia acum să constatăm că pozițiile 
și mișcările de apărare, pasivă sau 
activă, simulate sau schițate, sint 
folosite încă din partea introductivă 
a lecției de antrenament, încă de la 
faza ..Încălzirii". Nu ne rămine decit 
să nădăjduim că- lecția 
uitată in ring...

nu va fi
în privința meciurilor cu echipa 

l Alexandru

festivitate de deschidere, ca
re a avut loo într-un cadru 
sărbătoresc pe stadionul din 
Poiana Brașov, în prezența 
tovarășului Constantin Cîrți” 
nă, primarul municipiului 
Brașov și a altor oficialități 
locale, a 

Consiliului 
Educație Fizică și Sport și 
celorlalte instituții de stat și 
organizații obștești cu atri
buții în .organizarea și des
fășurarea acestei competiții,. 
a unui numeros public. Par- 
ticipanților la probele de schi 
și săniuțe Ii s-au alăturat și 
cei de la patinaj (care con
curaseră în cursul dimineții 
la Tușnad) într-o frumoasă 
și aplaudată defilare, după 
care tovarășul Miron Ol- 
teanu, secretar al C.N.E.F.S., 
președintele Comisiei centra
le de organizare a „Cupei ti
neretului" a rostit o scurtă 
dar caldă alocuțiune, salu- 
tînd pe concurenți și rele- 
vînd însemnătatea și semni
ficația acestor întreceri. Un 
elicopter și-a făcut în con
tinuare apariția deasupra 
stadionului aruneînd confe
tti, în timp ce superbe jerbe 
de artificii au brăzdat cerul.

într-un imens alai, cu fan
fara în frunte, toți cei pre- 
zenți pe stadion s-au îndrep
tat apoi spre pîrtia ilumi
nată „Bradul", din fața ho
telului „Sport", unde au a- 
sistat la un frumos carnaval 
pe zăpadă, avîndu-i ca pro
tagoniști pe elevii Liceului 
din Predeal, pe monitorii 
școlii naționale de schi, con
duși de maestrul sportului 
Nicoiae Lupan, și pe unii 
dintre componenții lotului re
prezentativ de schi al țării, 
care au făcut demonstrații de 
înaltă măiestrie, mult aplau
date de numeroasa asistență, 
în rîndurile căreia s-au aflat 
și turiști străini prezenți în 
stațiune.

Coborîrq^în grup pe pîr- 
tie și reti“erea cu torțe au 
încheiat în aceeași 
sărbătorească, plină 
ziasm și optimism, 
a finalelor „Cupei 
lui"...

auxiliare ; iar tinerii concurenți 
și-au disputat întâietatea cu dîrze- 
nla specifică vîrsteî lor. întregind 
imaginea unei reușite finale, mult 
gustată de public.

Nu putem încheia acest scurt 
comentariu fără a aminti, măcar 
în treacăt, că întrecerile de pe la
cul Ciucaș au demonstrat că în 
afara campionilor, mai există un 
buchet de mici sportivi care și-au 
pus în gînd să ajungă mari Vite- 
ziști. Și, după părerea noastră, pri
ma performanță s-a înfăptuit a- 
tunci cînd în mintea acestor copii 
s-a aprins focul dorinței de a 
munci pentru a deveni patinatori 
fruntași. Să le îndrumăm cu grijă 
pașii pe drumul consacrării pen
tru a nu-i dezamăgi...

Rezultate tehnice: 100 m fete 
(două manse) : 1. Astrid Ștefani 
(jud. Alba) 14,7 și 14,9 = 29,600 p; 
2. Camelia Rădulescu (jud. Galați) 
14,9 și 15,8 = 30,700 p; 3. Marie- 
ta Paltan Gud. Mureș) și Daniela 
Toma (jud. Constanța) 15,9 și 15,5, 
respectiv, 15,4 și 16,0 = 31,400 p; 
200 m băieți (două manșe) 1. Dan • 
Vartolomei (jud. Brașov) 
27,0 = 51,800 p : 2. Iosif Buzdu
gan (jud Mureș) 25,8 și 26,3 = 
52,100 p ; 3. Francisc Mikloș' (jud. 
Harghita) 25,7 și 27,3 ■= 53,0 p.

reprezentant i lor 
Național pentru

R.D.G., antrenorul federal ________
Vladar exprimă atitudinea optimistă 
a întregului lot, dar el simte de da
toria sa să precizeze că pentru 
noi aceste intilniri reprezintă prima 
etapă a unor pregătiri de perspecti
vă, în timp ce partenerii noștri vin 
imediat după meciurile cU polonezii 
și după recentele campionate națio
nale I

Preocupări mai puțin grave se. în- 
tilnese la pugiliștil înșiși. Vesel cum 
e. Gabriel Pometcu nu se Iasă tachi
nat cu scorul de 1—2 in partidele 
sale cu Stefan Fiirster, pe traseul 
Gera—Erfurt—Belgrad. El replică :
„Să vie Forster Ia București și-l voi 
învinge în așa fel ineit scorul va de
veni dintr-o dată 4—2 pentru mine 
De unde atita încredere, in sine ? Po
metcu explică : „De 1 martie am dă
ruit un mărțișor copilului meu care 
a împlinit 3 luni. De 8 martie sînt 
dator un mărțișor mai arătos — so
ției mele 1 Nu la 8 martie e meciul 
meu cu FSrster

BOXERII IEȘENI ATÎTA
Echipa de box a clubului Nicolina 

din Iași a efectuat recent un turneu 
în R.D. Germană, evoluînd împo
triva reprezentanților puternicei 
formații SC Chemîe din Halle. In 
cele două întâlniri, de la Halle și 
Delitzsch, boxerii ieșeni au sufe
rit usturătoare îrtfrîngeri, cu seve
rele scoruri de 2—20 și 0—18.

întrucît ieșenii, la revenirea în 
țară, au escamotat rușinoasele re
zultate obținute, considerăm că 
federația ar trebui să analizeze 
circumstanțele acestui turneu pes
te hotare. De îa început ni se pa
re ciudat că o echipă care refuză 
să ia parte la competiția internă

ȘTIU; 2-20 Șl 0-18?
„Cupa F.R. Box”, găsește forțele 
necesare (și aprobarea de rigoare!) 
pentru efectuarea unei riscante că
lătorii în străinătate. Forța pugi- 
liștilor din Halle era cunoscuta 
specialiștilor. Precum cunoscut es
te avantajul de a avea în delega
ție un arbitru (iar ieșenii l-au lă
sat acasă...).

'finind seama de bunul renume 
al boxului românesc în lume, a- 
preciem că reprezentarea sa nu 
trebuie lăsată, pe seama oricui. 
Performanțele compromițătoare ale 
boxerilor clubului ieșean deservesc 
interesele pugilismului nostru.

24,8 și

ÎN CAMPIONATUL DE' RUGBY

POLITEHNICA IAȘI -
VULCAN BUCUREȘTI

72-3 (6-0)

dlovsk — Cehoslovacia (tineret); Se
lecționata divizionară română — R.D. 
Germană (B)

POLO : Bazinul Floreasca. de la 
ora 11 : Școlarul — Politehnica Cluj 
și Progresul — Dinamo

POPICE rAfetia ta clubul Uzi
nelor Republica, de la ora 8 4 Gloria 
București — Petrolul Ploiești : arena 
Giuiești, de la ora 8 : Rapid Bucu
rești — Voința București (joacă schim
bul IV—VI) — meciuri tti campi
onatul masculin, Divizia A.

RUGBY tSladionul Ghcnce», o»* 
10 : Steaua — Farul; stadionul Olim
pia, ora 10 : Dinamo — Rulmentul t 
stadionul Gloria, ora 10 : Gloria — 
Chimia Năvodari (meciuri în cadrul 
„Cupei Federației”) ; stadionul Tine
retului, ora 0,30 : A.S.E. — Politeh
nica ; ora 11: C.S.ș. — Aeronautica 
(„Cupa Școlarul”)

SCRIMA :Sala Floreasca, d* îa ora 
« : memorialul internațional de spadă 
■„Mihai Savu” (turneu pe echipe).

Victor BÂNCIULESCU

CLASAMENTELE DIVIZIEI A LA POPICE
t

lade
(m.A), 

___ _ — Dlnanio (m.A) ; sala Con
structorul, de la ora 10 : Olimpia — 
Crișul (I.A), I.E.F.S. — Voința <r.A)/,

BOX ■: Sala casei de cultură a tine
retului Sect. IV (str. Turturele) de 
la ora 9 : campionatul municipal al 
juniorilor.

FOTBAL î Stadionul Republicii, ora 
16 s sportul studențesc — politehnica 
Iași (Divizia A) ; stadionul Politeh
nica, ora 11: Sportul studențeac — 
Politehnica Iași (tineret — rezerve). 

Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Chimia Tr. Măgurele (med 
amical).

HOCHEI t Patinoarul „33 August”, 
de la ora 16 : meciuri In cadrul 
„Cupei Federației" s s.K.A. Sver-

In campionatul Diviziei A la popice 
«e dispută azi etapa a Xltl-a. După 
eelo 12 C.otilrunt&n, clasamentele celor 
patru serii arată astrel :

FEMININ
SERIA SUD

L Rapid București
2. Gloria București
3. Voința Constanța
4. Cetatea Glurjiu
5. Laromet București
6. Metrom Brașov
7. Voința București
8. Petrolul Bălcoi 
e. Voința Ploiești

19. voința Galați

12 10 O 2 14103 20
12 7 0 5 13770 14
12 1 0 5 13640

7 0 5 13324 
SOS 13526
5 0 7 13744
5 0 7 13067
5 0 7 13560 1» 
408 13719 8 
408 13562 8

12
12
12
12
12
12
12

14
14
12
10
10

SERIA NORD
Tg. Mureș
Craiova 
Cluj 
Reșița 
Arad 
Oradea 

.... Tg. Mureș
8. Voința Mediaș
9. Hidromecanica Bv,

10. Dermagant ’Tg Mureș
MASCULIN
SERIA SUD

12 
n
11
12

1. voința
2. Voința
3. Voința
4. C.S.M.
5. U. T.
6. Voința.
7. C.F.R,

11
12
12
12
12
12
11

o 
o 
o 
o 
o o 
o

14UU1
13649
14227
13663
13634
13463
1Z9$O
13524 
13482 
11158

ls
18
16
12
12
12 
ii

8
8
4

Flacăra Cirtipina 
itapld București 
Voința București

8. Dacia Ploiești
9. Constructorul Buc.

10. Victoria Bod

5. 
li.
7.

12
12
12
12
12
12

7
6
5
5
3
3

29215 14
29866 12
30176 10
20903 i0

6
6

29085

SERIA NORD

1. Constructorul Galați
2. Rafinăria Tel. PI.
3. Gloria București
4. Petrolul PI®Iești

0 2 31086
0 5 30308

10
7
70S 29215
705 29674

20
14
14
14

1. VOtața Cluj
2. Jiul. Petriîa
3. C.Î R. Tg. Mureș4. I. C Oradea
5. Mînauf Baia Mare 
«. Electrica Sibiu
7. C.F.R. Timișoara
8. Lemnul Satu Mare 
o. Ind. slrmel C. T.

10. Voința Tg. Mureș

1824739
29455 16
24037 16 
25278 14 
29711 12

11 9 0 2
12 8 0 4
12 8 0 4
12 7 0 5
12 6 0 6
12 6 0 6 29224 12
11506 29202 10
12408 28783 8
12 3 0 9 33661 6
12 3 0 9 29076 6

Vineri s-a disputat — anticipat 
— la Iași meciul de rugby, con- 
tind pehtiru campionatul diviziei 
A, între echipele Politehnica și 
Vulcan București. Gazdele, cu o 
înaintare mai decisă, au dominat 
și au cîștigat pe merit cu scorul 
de 12—3 (6—0). Au înscris: Borș 
și Bădina (rite o I 
Gheorghiu (două transf.) 
ieșeni, respectiv Maziln (l.p.). A 
arbitrat FI. Ttidorache, 
CONESCU — coresp. județean),

Incercare), 
i pentru

(D. DIA-

ambianță 
de entu- 
prima zi 
tîneretu-



IEBI, IN DIVIZIA A DE FOTBAL

DEPBYIL - CORESPUNZĂTOR
CA ANGAJARE EI/IC1, CAMPIONATELE MONDIALE DE BIATLON

F.C. CONSTANT» 0 
DINAMO ~

DAR DEFICITAR 
(A OFENSIVĂ

MARIA ALEXANDRU -
DUBLĂ CAMPIOANĂ INTERNAȚIONALĂ A ANGLIEI

CONSTANȚA, 2 (prin telefon). 
ÎJeignorînd nici o clipă elementele 
extra-joc, purtătoare de circum
stanțe atenuante (un timp rece, 
închis, miza și perioada lungă de 
întrerupere), să spunem totuși, din 
capul locului, că derbyul etapei 
inaugurale de sezon, găzduit de 6- 
rașul de Pe malul mării, n-a cores
puns așteptărilor. Mai ales în pri
ma repriză, cînd ofensiva formației 
gazdă s-a izbit aproape invariabil 
de zidul impenetrabil ridicat de 
dinamoviști în fața porții lui Mir
cea Constantinescu. O defensivă 
premeditat întărită prin prezența 
a nu mai puțin de cinci fundași 
centrali de meserie în cele două 
linii. în apărarea imediată și Ia 
mijlocul echipei. Marcajul destul 
de sever (Sătmăreanu II la Ca
raman, M. Marian la Mărculescu, 
G. Sandu Ia Lică, Deleanu la Tă- 
nase, Dinu la Vigu și Radu Nun- 
weiller la I. Constantinescu; Do- 
brău acționînd, la acoperire, fără 
om) a constituit arma tactică a 
bucureștenilor, în faza de apăra
re. cu care aceștia și-au agasat 
adversarii directi, fotbaliștii con- 
stănțeni negăsind antidotul teh- 
nico-tactic pentru dejucarea pla
nului dinamovist. Consecința — în 
detalii cifrice pe carnetul nostru 
de însemnări : în pofida accentu
atei dar. și platonicei superiorități 
teritoriale manifestată de gazde — 
un singur șut (min. 24 — Vigu) pe 
spațiul porții adverse și o unică 
ocazie mare de gol, în toată re
priza. aceea de care au beneficiat 
în ultimul minut, rînd pe rînd, 
Mărculescu și Caraman, însă risi
pită copilărește de ultimul, de la 
numai 2-3 m. poate din cauza pri
pelii.

Aspectul de angajare fizică a 
ambelor combatante s-a păstrat Ia 
un bun nivel și după reluare, sur
prinzător, formația oaspete fiind 
aceea care a dat tonul ofensivei 
în primele 10 minute ale reprizei 
seiiunde. Defensiva constănțenilor 
(la început cu fisuri, apoi mai bi-

ne dirijată de Antonescu) a res
pins fără prea mare dificultate a- 
tacurile insuficient susținute 
ale bucureștenilor, 
și-a relansat 
celelalte. linii 
ofensivă 
oricum,

ceva 
mai

după 
coechipierii 
în ' ofensivă, 
mai lucidă 

realistă, din

care 
din

O
Și, 

mo-
mentiil în care în locul lui Lică a 
intrat Oprea, acela căre în min. 
66 (mai ales) si min. 67 a semă
nat panică la poarta lui Constan-

Stadion 1 Mal ; teren bun ; timp 
rece, închis ; spectatori aproxi
mativ 8 000. Raport de cornere : 
9—2. Raportul șuturilor la poartă: 
16—7 (pe spațiul porții : 5—2).

F. C. CONSTANȚA : Popa — 
Stoica, Bălosu, ANTONESCU. NIS- 
TOR — I. Constantinescu, Vigu — 
TANASE, Mărculescu. Caraman, 
Lică (min. 62 : OPREA).

DINAMO : M. CONSTA NTINES- 
CU — G. SANDU. M. Marian 
(min. 76 Cheran), DOBrAu, De- 
Ieanu — Radu Nunweîlier. Dinu, 
SATMAREANU II — Sălceanu 
(min. 71 : Gojgăru), D. Georges
cu. LUCESCU.

A arbitrat V. TOPAN (Cluj) 
ajutat la linie de I. 

Țitrea (Cluj) și Z. Szecsei (Tg. 
Mures).

Trofeul Petschovsclii : 8.
Ea tine ret-rezerve : 1—1 (6—0).

tinescu, astăzi inspirat și deosebit 
de curajos. Tabloul jocului se 
păstrează același, deși antrenorii 
bucureștenilor încearcă să-și dez
morțească linia întîi, prin introdu
cerea Iui Gojgaru. Ex-vîlceanul 
reușește, totuși, în min. 85, să 
păcălească o dată defensiva gazde
lor, dar — speriindu-se parcă de 
perspectiva golului aflat în picio
rul său — se pripește și șutează 
anemic, din apropiere. Cu numai 
patru minute înainte, însă, Măr
culescu ratase și el. la o situa 
favorabilă, ivită în careul bucu- 
reștean. Așadar, 0—0, statu-quo 
în fruntea clasamentului, situație 
convenabilă — pînă azi ! — lide
rului.

Gheorghe NICOLAESCU

LUPTĂ OARBĂ

GHEORGHE GlRNIȚĂ confirmă: locul 4 la 10 km!
• J. Suutarinen (Finlanda), la a doua medalie de aur • Gh. Voicu pe poziția a 12-a

MINSK, 2 (prin telefon). Doar ceva 
mai mult de două secunde i-au lipsit 
iui Gheorghe Gîrniță ca să intre în 
posesia medaliei de bronz după cursa 
de 10 km 1 ! Din nou, în cadrul în
trecerilor mondiale, campionul nostru 
a făcut dovada marilor sale calități 
de biationist. încîntînd, pur și sim
plu, pe -cei prezenți prin echilibrul 
de care a dat dovadă de-a lungul 
celei mai rapide curse a acestei 'dis
cipline. Spunem aceasta întrucît atit 
spectatorii cit și specialiștii l-au ur
mărit în mod deosebit pe Gîrniță, 
curioși să-l vadă încă o dată după 
cucerirea medaliei de argint. Și ei 
a repetat comportarea de sîmbătă. 
Astfel că, în orice caz, performanța 
sa a fost confirmată, dacă nu prin- 
tr-o nouă medalie, printr-un foarte 
bun loc 4 și — mai ales — prin ma
niera în care a fost obținut.

Sportivii români au . IUat startul în 
următoarea ordine : Veștea — nr. 5, 
Gîrniță — 21, Voicu — 32, Fontana — 
54. Primii trei au tras excelent Ia 
poziția culcat (după parcurgerea a 2.5 
km), cu zero ture de, penalizare. Ei 
s-au numărat, astfel, printre cei nu
mai 7 (din 57 de concurenti), care au 
reușit această performanță ! Așadar, 
cursa de 10 km a început șub bune 
auspicii pentru reprezentanții Româ
niei. Totuși. Veștea nu a realizat un 
timp bun, care să-l aducă direct în 
lupta pentru primele 10 locuri. El și 
Fontana, aflați după gripă, au tre
buit să plătească — din acest motiv 
— un greu tribut, materializat prin 
cele 3 și respectiv 5 ture (in total) 
de-, penalizare.

Așadar, Gîrniță și Voicu au rămas 
purtătorii speranțelor noastre dună 
prima tragere. Vicecampionul mondial 
la 20 km a plecat în a doua tură ho-

tărit să-și apere prestigiul cucerit. 
La a doua intrare în poligon, tabela 
electronică îl înregistrase cu al doilea 
timp intermediar, după viitorul cîști- 
gător. finlandezul Suutarinen ! Aștep
tăm plini de încordare cele 5 focuri 
ale lui Gîrniță. îngrijorare : primele 
două nu sparg talerele, dar urmează 
celelalte trei, ritmic, cu efect favora
bil. Deci, două ture de penalizare, 
care înseamnă aproximativ 50 de se
cunde in plus și la care; se adaugă 

, efortul fizic. Gîrniță pleacă. în fine.
pe traseul ultimei bucle și, pînă la 
sosirea lui, înregistrăm timpul exce
lent al campionului finlandez : 37:42,43. 
Imediat apare și numele românului. 
Va rezista oare timpul său celorlalți 
concurenti care-1 urmează ? Nu. din 
păcate. între cei doi, se intercalează 
alți doi aiergători : Batrick (R.D. 
Germană) și Wadman (Suedia). Si 
Gîrniță rămîne — astfel — pe poziția 
a patra, excepțională prin caracterul 
de confirmare a înaltei valori a spor
tivului român. în fine, Gheorghe Voi
cu a avut. Ia rîndul său. o compor
tare remarcabilă. Cu 3 ture de pena
lizare, el a reușit — în final — o 
merituoasă clasare pe locul 12.

în ansamblu, evoluția biatloniștilor 
noștri in proba .de 10 km a crescut 
in valoare față de cea de Ia 20 km. 
în virtutea acestui fapt, pronosticuri
le pentru o medalie Ia ștafeta ce se 
desfășoară duminică indică printre 
pretendentă și pe reprezentanții Ro
mâniei, Ei vor pleca in următoarea 
ordine : Veștea, Voicu, Fontana, Gir- 
niță.

Rezultate : 1. J. SUUTARINEN
(Finlanda) 37:42,43 ; 2. G. Batrick
(R.D.G.) 38:30,73 ; 3. T. Wadman (Sue
dia) 38:44,03 ; 4. GH. GÎRNIȚĂ (Ro-

mânia) 38:46,35 ; 5. K. Hovda (Nor
vegia) 39:15.70 ; 6. S. Adolfsson (Sue
dia) 39:19.19 ;... 12. GH. VOICU
44. N. VEȘTEA ;... 46. V. FONTANA.

★
Ediția viitoare a campionatelor 

mondiale se va desfășura în Italia, 
între 9—16 aprilie 1975, a stabilit 
Congresul federației internaționale de 
specialitate. De asemenea, s-a hotărît 
primirea federației de biatlon din 
Iran ca membră a federației interna
ționale, care cuprinde acum 28 de 
țări.

Radu TIMOFTE

LONDRA 2 (Agerpres). — Finala 
probei de simplu femei din cadrul 
campionatelor internaționale de te
nis de masă ale Angliei (întrecerile 
au Ioc la Brighton) s-a încheiat cu 
victoria jucătoarei românce Maria 
Alexandru care a întreeut-d pe 
sportiva engleză Jill Hammersley 
cu 3-1-2 .(—14, 11, 18, —18, 17). în 
semifinale, Maria Alexandru a în
vins-o cu 3—2 (24, 15, —23, —16, 
18) pe suedeza Brigitta Radberg, 
iar Jill Hammersley a eliminat-o 
cu 3—0 (9, 11, 13) pe suedeza Ann 
Christine Hellman.

Jucînd în cuplu cu cehoslovaca 
Alice Grofova, Maria Alexandru 
s-a calificat și în finala probei de 
dublu femei. Maria Alexandru și 
Alice Grofova au întrecut în semi
finale cu 3—0 (20, 19, 16) cuplul 
englez Hammersley-Henderson, iar 
în finală, au dispus de perechea 
Brigitta Radberg (Suedia) —, Mi
roslava Zizkova (Cehoslovacia), cu 
3—1 (—17, 16. 13, 16). Ultimele 
cîștigaseră în semifinale, în fața

suede?elor Hellman fi Ollsson eu 
3—0 (22, 15, 9).

Alte rezultate ; Simplu bărbați 
(semifinale): Bengtsson (Suedia) — 
Orlowski (Cehoslovacia) 3—0; Jo
hansson (Suedia) — Neale (Anglia) 
3—2, în turul II, jucătorul român 
Dorin Giurgiucă 1-a învins cu 3—1 
pe maghiarul Banlaki, iar Șerban 
Dobosi a dispus cu 3—0 de nige
rianul Sanni. în turul următor, 
Giurgiucă a pierdut cu 1—3 la 
Bengtsson, iar Dobosi a fost eli
minat cu 3—0 de Johansson.

JOI, LA ROMA:
STEAUA-ESTUDIANTES, LA BASCHET

ROMA, 2 (Agerpres). — „Palatul Spor
turilor” din Roma va găzdui, joi 7 mar
tie meciul de baraj dintre echipele 
Steaua București și EStudiantes Madrid, 
care-și dispută calificarea în semifinale
le „Cupei Cupelor- la baschet mascu
lin. Echipa învingătoare va înttlni în se
mifinală formația iugoslavă Steaua Ro
șie Belgrad.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

fructificînd atît prin linia de la 9 
m, cit și prin pivoți. Ceea ce sur
prinde aici este faptul că, după 
mulți ani în care singurul realiza
tor era Gruia, românii au reușit 
să-și Construiască, o reprezentativă 
cu maniere complet diferite (de la 
singular la plural), în care atacu
rile sînt concretizate de patru- 
cinci jucători. Edificator în acest 
sens este și faptul că cele. 3.9 de 
goluri marcate în primele două în
tîlniri din actualul C.M. au fost 
realizate de o suită de jucători: 
Birtalan (14), Kicsid (10), Voina

ASTĂZI, LA CASABLANCA: MAROC-ROMÂNIA LA RUGRY

Meci dramatic în Giulești. Nu e 
vorba de o figură de stil, căutată de 
cronicar, ci de purul adevăr. Din 
păcate, partea dramatică a survenit 
din minutul 54, din acel moment în 
care bucureștenii — datorită unui 
gest nesportiv — s-au văzut nevoiți 
să-și apere infimul avantaj în 10 ju
cători. în acel minut, Florin Marin 
a comis un gest nesăbuit: după o 
ciocnire involuntară cu Munteanu 
(au sărit Ia cap, la o minge înaltă), 
în care bucureșteanul s-a accidentat, 
arbitrul a oprit meciul, dar după 
citeva secunde,. cînd jocul era între
rupt, Fi. Marin l-a lovit pe Muntea
nu, cu piciorul, și, normal, arbitrul, 
aflat chiar lingă ei, l-a eliminat pe 
fapidișt. Din acel moment, pentru 
echipa bucureșteană s-a pus o sin
gură problemă : apărarea avantaju
lui luat prin golul marcat de Ange- 
lescu, în min. 38, care a reluat cu 
capul, în plasă, mingea trimisă cu 
boltă, în careu, de Dumitriu II, din 
lovitură liberă.

La început a fost frumps pe sta
dion. Entuziasm fierbinte, deși era 
frig și vînt. O garoafă pentru fie
care jucător consemna debutul în 
noul sezon. Dembrovschi a pus în 
mișcare pentru prima oară minsea. 
După trei minute au apărut, însă, 
și primele fluierături, la un fault 
de joc al oaspeților. In minutul 4, 
S. C. Bacău a fost la un pas de a 
deschide scorul, însă Băluță, singur 
In fața porții a luftat — ca un co
pil — la mingea centrată de Mun
teanu. O ratare ce avea să-i coste 
pe băcăuani, deși jocul lor în prima 
repriză, mai organizat, cu pase, 
calculat, echilibrat, lăsa o bună im
presie. Rapid a avut prima ocazie 
de a deschide scorul în min. 13, însă 
debutantul Ioniță, depășit de joc, de 
miza Iui, a șutat slab. A venit si 
primul cartonaș galben pentru Si
năuceanu (faulturi repetate) și exem
plul lui, din păcate, l-a urmat Pop, 
cu o intrare dură. Primul sut mai 
zdravăn — Petreanu (min. 27), iar 
prima acțiune mai bună a gazdelor, 
în min. 38, cînd s-a înscris golul, 
grație execuției lui Dumitriu și re
luării cu capul a lui Angelescui gre
șit marcat de Volmer.

PENTRU PUNCTE
După pauză, puține faze au reți

nut atenția. Din minutul 54. de care 
am amintit la început, Rapid s-a 
apărat eu 10 jucători, noul intrat — 
Grigoraș — jucînd foarte bine pe 
postul celui eliminat. Oaspeții au 
dominat, au dorit golul și un punct... 
salvator. Nu le-au obținut pentru 
că s-au pripit, și suturile lui Dem- 
brovschi, slabe ca tărie, nu l_âu pu
tut învinge pe Răducanu. Ba, în min.

Campionatul european ’de rugby 
reintră în actualitate duminica a- 
ceâsta, cînd, la Casablanca, XV-Ie 
României întilnește reprezentativa 
Marocului. Este vorba de cea de a 
doua partidă a tricolorilor în actu
ala ediție a importantei competiții 
de sub egida F.LR.A., prima lor e- 
voluție avînd loc anul trecut Ia 
Valence, unde ei au înregistrat o 
nemeritată infrîngere în fața redu
tabilei reprezentative a Franței 
(6—7), în ciuda unei comportări 
mai mult decît onorabile. Dar cum 
și rugbyul, ca orice alt sport de 
altfel, se joacă pe puncte și nu doar 
pe bune intenții, acest insucces 
minim de la Valence retrogradează 
echipa noastră pe locul secund al 
clasamentului, lăsînd francezilor sa
tisfacția locului prim ,

Așadar, astăzi la Casablanca rug-

byștii români vor lupta pentru a 
nu ceda poziția, să-i spunem de 
„vice-campioni“ ai Europei, titlu pe 
aare-i merită cu prisosință în urma 
comportării lor meritorii din ulti
mele două decenii. Misiunea lor nu 
pare a fi deosebit de dificilă, spor
tivii marocani nefiind dintre ace
ia care să le fi pus vreodată pro
bleme speciale. Astfel, dacă vom 
consulta palmaresul întîlnirilor di
recte vom vedea lesne că avantajul 
a fost întotdeauna de partea Culo
rilor noastre: Casablanca 1971 — 
25—0; București 1972 — 58—6; 
București 1973 — 69—9! Iată de ce. 
cunoscînd valoarea consacrată a 
XV-lui nostru reprezentativ, con
siderăm eă jucătorii noștri nu pot 
fi puși în fața unor probleme, in
solubile, oricît de bine s-ar prezenta 
partenerii lor de întrecere. Nu "cu-

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp — frig și vînt ; spectatori : 
aproximativ 15 000. A marcat : AN- 
GELESCU (min. 38). Raport de 
cornere • 4—3. Raportul șuturilor 
Ia poartă : 7—11 (pe spațiul por
ții : 3—6).

RAPID : RĂDUCANU — Pop, 
Niță, FI. Marin, Bartales — AN- 
GELESCU, M. Steuăn — PETREA- 
NU. Dumitrii: n, Neagu, Ionlță 
(min. 54 GRIGORAȘ).

S. C. BACAU : Ursache — Si- 
năuceantț, Catargiu. VOLMER, 
Marga&oiu — Duțan, pană, Hrițcu 
— Munteanu (min. 74 Botez), 
DEMBROVSCHI. Băluță.

A arbitrat : N. RA1NEA (Btr- 
lad) ajutat la linie de
I. Cimpeanu (Cluj) și M. Moraru 
(Ploiești).

C-rtonașe galbene : Sinăuceanu 
Și Pop.

Cartonaș roșu : FI. Marin.
Trofeul Petschovschi : 4.
La tineret-rezerve : 4—0 (1—0).

89, putea fi 2—0 : Neagu a șutat în 
bară, din lovitură liberă, de Ia col
țul careului. Echipa favorită (Rapid) 
era dominată și publicul devenise 
prea nervos. Unii îi apostrofau pe 
oaspeți, Ie adresau cuvinte urîte, 
iar un fanatic (să nu-i spunem hu
ligan) a aruncat cu o sticlă în teren, 
spre tușierul Cimpeanu, care sem
nalizase un ofsaid clar la Petreanu.

Acesta a fost meciul, cu mult con
sum de energie, dar cu puțin fotbal 
de calitate. Luptă oarbă pentru 
puncte a tronat pe gazonul din 
Giulești.

Constantin ALEXE
Așteptăm ca Mateescu, căpitanul XV-lui României, să-și lanseze, astăzi la 

Casablanca, cu cit mai mult succes linia de treisferturi

MEMORIALUL DE SPADĂ
(Urmare din pag. I)

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
turul 3, Duțu și Szabo cu cîte o vic
torie în semifinale. Insuficiente, 
însă, pentru calificarea în ultimul 
act- al întrecerii.

Finala a reunit trei spadasini ro
mâni, pe Popa, Angelescu și N, 
lorgu, alături de ungurii Peto și 
Kolczonay și cehoslovacul Jurka. La 
ora închiderii ediției, finala se afla 
în plină desfășurare. Duminică are 
loc turneul pe echipe.

MIAMI. — Surpriză în sferturile 
de finală, in care australianul John 
Alexander elimină pe primul favorit, 
Ilie Năstase, cu 7—6, 7—5- La un pas 
de infrîngere a fost și Tom Okker, 
care dispune de Mike Estep cu 7—6, 
6—7, 7—6. în semifinale, Alexander 
întilnește pe Tomi Gorman (6—1, 6—2 
cu Niki Pilici), iar Okker pe Cliff 
Drysdale (6—3, 6—3 cu Patrick 
Proisy).

Turneul final al C. C. E. la volei masculin

DINAMO BUCUREȘTI A iNVINS CLAR PE S.C. LEIPZIG,
DAR A PIERDUT LA LIMITĂ CU Ț.S.K.A. MOSCOVA

Turneul final al „Cupei campionilor 
europeni" Ia volei masculin a început 
vineri seara, în sala Pierre de Couber
tin din Paris, sub auspicii favorabile 
pentru dinamoviștli bucureșteni. După 
cum tie-au relatat antrenori! campioa
nei noastre, voleibaliștii români au fă
cut o partidă senzațională în compa
nia formației S. C. Leipzig, care consti
tuie scheletul reprezentativei R. D. Ger
mane, campioana mondială. Dinamo a 
abordat partida cu exemplară dăruire, 
făcînd apel Ia toate cunoștințele tehnico- 
tactice șl la toate resursele fizice și ob- 
ținînd victoria 3—0 (15, 2. 10). Dinamo a 
utilizat următorii jucători : UDIȘTEA- 
NU (MARINESCU), VRANIȚA (TIR- 
T.ICT). SCHREIBER, TUTO VAN. OROS 
DUMANOIU (PAUȘESCU). S. C. Leip
zig a aliniat formația obișnuită : Wo'f 
gang Weise, Rudi Schumann. Horst Ha
gen (Joachim ZipplerMK Jurgen Maune 
Wolfgang L6we. Reinwnrd Seidel (Ger 
Rosenbusch). Au arbitrat belgienii Lu
cien van Welden și Robert de Mar
gin.

Ieri, s-au desfășurat partidele ailei a 
doua. S. C. Leipzig a întrecut, conform 
așteptărilor, pe Blokkeer Starlift cu 
3—0 (1, 8, 6). Dinamo a întilnit, în cel

mai important meci al turneului final, 
pe deținătoarea trofeului, Ț.S.K.A. Mos
cova, într-o partidă decisivă pentru ad
judecarea titlului de cea mai bună echi
pă de club din Europa. Primul set a 
dat Ioc unei dispute deosebite care a 
durat mai mult ne o jumătate de oră. 
Scorul a evoluat : 3—1, 7—4, 7—10, 9—10
(la acest scor s-au efectuat H schimbări 
de serviciu), 15—10. Dinamo a avut 
un final strălucit. în următorul set ro
mânii se impun cu ceva mai multă u- 
șurință : 2—0. 4—1, 6—2, 7—5. 12—8, 15—6. 
Echipa sovietică, recunoscută pentru te
nacitatea sa, a aruncat în luptă toate 
rezervele și a reechilibrat . meciul și a 
obținut victoria cu 3—2 (—10, —6, 13. 13.
12). Partida a fost de un înalt nivel 
tehnic și spectacular, cei circa 5 080 de 
spectatori ovaționînd în picioare ambele 
echipe, în majoritatea timpului. Au 
arbitrat : Jean-Franțois Marty (Franța) 
și Lucien Van Welden (Belgia). Astăzi 
sînt programate ultimele partide : Di
namo — Blokkeer, și T.S.K.A. — S. C- 
Leipzig.

LA COSTA. — Asul australian John 
Newcombe l-a întrecut în două se
turi : 6—3, 6—2 pe Patricio Cornejo 
(Chile). Americanul Stan Smith a 
câștigat cu 6—4, 3—6, 6—3 partida 
susținută cu Metreveli.

BARCELONA. — în sferturile de 
finală, cehoslovacul Vladimir Zednik 
l-a întrecut cu 7—6, 6—3 pe Ion Ti
riac. Campionul suedez Bjorn Borg 
l-a învins cu 6—4, 6—4 pe italianul 
Adriano Panatta, in timp ce Arthur 
Ashe a dispus cu 6—4, 6—2 de Roger 
Taylor, iar Eddie Dibbs a ciștigat cu 
6—7. 6—4, 6—1 la Tom Leonard. 
Rezultate înregistrate în proba de 
dublu : Ashe, Tanner (S.U.A.) — La
ver, Dibley (Australia) 3—6. 6—3, 
6—4 ; Leonard, Edlefsen (S.U.A.) —

Cox (Anglia), Kamiwazumi (Japonia) 
6—7, 7—6, 6—4 ; Gisbert (Spania), 
Taylor (Anglia) — Rahim (Pakistan), 
Gerken (S.U.A.) 7—6, 4—6, 6—3.

CHICAGO. — Virginia Wade a în
vins-o cu 7—6. 2—6, 6—4 pe Lesley 
Hunt, iar Billie Jean King a elimi- 
nat-o cu 6—3, 6—2 pe Laura Dupont. 
Mai sînt calificate pentru semifinale 
Chris Evert și Rosemary Casals.

PARAMUS. — Jurgen Fassbender 
l-a învins cu 6—4, 6—7, 6—3 pe N. 
Kalogheropoulos iar Sandy Mayer pe 
Anand Amritraj: 7—5, 6—2. Alte re
zultate : V. Amritraj — Siegel 6—1, 
6—2 ; Molina — Feaver 6—4, 7—5 ; 
Fletcher — Pirito Bravo 6—2, 6—2 ; 
Gerulaitis — Scott 6—4, 6—2.

noaștem exact ce reprezintă Ia ora 
actuală XV-ic marocan, care este 
potențialul său real. Nu putem, 
deci, decît să facem referiri la în- 
țîlnirile din trecut și . Ia forța de 
joc actuală a echipei noastre, forță 
probată cu destul succes în fața 
unor parteneri mult mai redutabili 
decît aceștia tălentați, dar destul 
de fragili rugbyști marocani.

Privim, în consecință, cu opti
mism spre întîlnirea de astăzi, ca 
de altfel întreaga noastră delega
ție, care se află în frumosul oraș 
din nordul Africii. Și să nu uităm 
că partida de la Casablanca este 
prima din suita celor cinci întîlniri 
oficiale ale anului în curs (urmea
ză meciurile cu echipele Poloniei, 
Spaniei, R. F. Germania și Franței, 
toate în țară), pe care rugbyști! 
noștri s-au angajat să le cîștige.

Să ie urăm deplin succes în teme
rarul lor plan I

Iată, în încheiere, și ecljipa cu 
care vom începe jocul: Durbac — 
Constantin, Nica, Marica, Motrescu 
— Nicolescu, Mateescu — Pop, 
Postolache, Fugigi — Dumitru, Ata- 
nasiu — Ciornei, Munteanu, Dinu, 
Rezerve vor fi: Dumitru Alexandru 
(treisferturi), Șerban și Ortele- 
can (înaintare).

Partida va fi condusă de arbi
trul francez St. Guilhem.

D. CALLIMACHI

(4) Stockl (4), Cosma (3), Gațu 
(2), Gunesch (1), Bota (1) ! Un alt 
atu — reflectat atît de jocul în 
atac, cît și de cel în apărare — 
este omogenitatea echipei, creată 
în antrenamente, dar și în cele 
46 de jocuri internaționale, susți
nute în anul 1973. Sistemul defen
siv acționează. în general, cu exac
titate, adaptîndu-se necesităților 
impuse de evoluțiile adversarilor. 
La buna sa comportare contribuie 
ambiția și maxima concentrare a 
jucătorilor (din păcate, nu pe în
treaga durată a meciurilor), pre
cum și evoluția de nivel superior 
a portarilor Penu și Dincă care 
— evident — contribuie decisiv la 
mărirea potențialului.

N-am dori, însă, să se creadă 
că tricolorii evoluează fără reproș. 
Printre minusurile pe care ni 
le^am notat în partidele de la 
Schwerin și Rostock &e află: o 
prea mare grabă în atac (toată lu
mea, îndeosebi cea... tînără vrea să 
marcheze), unele greșeli — puține 
e drept — dar inadmisibile (ținînd

cotim de conjunctură — pot fi eli
minate, ele ținînd de capacitatea 
de concentrare a jucătorilor pe 
parcursul întregii partide.

Duminică (nr. astăzi) urmează 
runda decisivă a preliminariilor. în 
Grupa A, R.F. Germania și Dane
marca vor arunca totul în lupta 
pentru calificare, la care mai are 
mari șanse și Cehosl.voacia. în 
Grupa B, Spania mai face o ulti
mă încercare de a succeda Româ
nia în semifinale ; în Grupa C — 
un meci de mare atracție (R.D. 
Germană—U.R.S.S.) care trebuie să 
răspundă la întrebarea: cine se va 
califica în semifinale cu o preți
oasă victorie?; în Grupa D, Iugo
slavia are, în sfîrșit, de susținut 
o pârțidă dificilă — cu Ungaria 
— contând, de asemenea, pentru 
semifinale.

Așadar, o rundă zbuciumată, cu 
meciuri de mare atracție. Româ
nia întilnește la Schwerin repre
zentativa Suediei, un adversar doar 
în aparență resemnat, „Vikingii/ 
vor încerca, fără îndoială, în me

AZI, IN CAMPIONATUL MONDIAL
Grupa A — la Karl Marx stadt: Cehosloi’acia — R. F. Germania ; la Erfurt 

Islanda — Danemarca ;
Grupa B — la Schwerin : ROMANIA — SUEDIA ; la Rostock : Polonia — 

Spania
Grupa C — Ia Berlin : R.D. Germană — U.R.S.S. ; la Brandenburg: S.U.A. — 

japonia ;
Grupă D — la HaMe : Iugoslavia — Ungaria ; Ia Dessau : Bulgaria — Algeria.

LA RADIO
în cadrul emisiunii „Sport șl muzică", mădul România — Suedia.

LA TELEVIZIUNE
Ora 18 : România — Suedia, transmisie directă de Ia Schwerin

uneori de abecedarul handbalului) 
în apărare și o prematură relaxa
re în ultimele 10—15 minute ale 
meciurilor, atunci cînd scorul ne 
este net favorabil. Ar mai trebui no
tat și faptul că potențialul defensivei 
noastre n-a fost tocă verificat 
în compania unor formații cu pu
ternice linii la 9 m. Recapitulind: 
România a aliniat la a 8-a ediție 
â' C.M. o echipă nouă, dar care 
âre valoarea titlului Ce-1 posedăt 
ia unete capitole fiind superioară 
ceieî din 1970; carențele pe care 
le manifestă — și pe care le so

ciul acesta să dovedească presei 
și specialiștilor că ei sînt promo
torii handbalului frumos, cu teh
nică rafinată și tactică alcătuită 
din subtilități. în meciul de adio 
(pentru că aici se închide accespl 
suedezilor spre partea superioară a 
clasamentului) vor da probabil to
tul. Și echipa României va fi o- 
bligată Să- suporte o nouă avalan
șă. să facă față unui nou .stil de 
joc, sa destrame noi ambiții. Dar 
aceasta este soarta unei campioa
ne mondiale care vrea să-și recon
firme titlul.,,

0 SĂPTĂMINĂ BOGATĂ ÎN COMPETIȚII 
PENTRU TENISMANII ROMĂNIEI

Urmează o săptămină bogată în 
competiții pentru primii noștri tenis- 
mani. Atit jucătorii, cit și jucătoare
le, vor fi angrenați In interesante 
turnee, in circuitele „indoor“ din 
S.U.A., ca și pe alte meridiane.

Vom începe scurta noastră avan
cronică, aruncînd o privire asupra 
evoluțiilor feminine, fiindcă pînă nu 
de mult, ne-au lipsit știri mai amă
nunțite despre Virginia Ruzici și Ma
riana Simionescu, reprezentantele 
noastre in turneele de dincolo de 
Ocean. O recentă convorbire telefo
nică ne-a edificat asupra acestui su
biect. Virginiei Ruzici, tînăra noas
tră campioană, îi revin cele mai 
multe merite, ultimele ei rezultate 
aducînd-o în atenția cercurilor de 
specialitate americane. în turneul de 
la Detroit, ea reușise s-o învingă 
pe cunoscuta jucătoare olandeză Betty 
Stove (finalistă de dublu la ultima 
ediție a Wimbledon-ului) cu scorul 
de 6—3, 7—5, pentru ca apoi — așa 
cum am anunțat — să abandoneze 
o partidă aproape ciștigată în fața 
americancei Kris Kemmer (foarte 
bine cotată și ea), în care conducea, 
cu un set avans. O întindere muscu
lară a oprit-o . din luptă pe Ruzici. 
Campioana României este însă resta
bilită acum și reintră în turneul de 
la Dallas (Texas), probă _ majoră a 
circuitului vindoor“ feminin.

Urmărită de neșansă a fost, Ia un 
moment dat, a doua noastră jucătoa
re, Mariana Simionescu. Ea a fost 
bolnavă, trebuind să fie internată în 
spitalul din T-uxton (Massachussets). 
De o săptămină. ambițioasa Mariana 
joacă din nou si — veste bună 1 — 
este și ea calificată pentru Dallas. 
Aceasta, pe baza unor bune rezultate 
obținute in două turnee din Florida,

la St. Myers și Winter Heaven. Ma
riana Simionescu a înscris victorii, 
pe rînd; la Penny Moore (Anglia) 
6—3, 6—4 ; Florence Tony (Danemar
ca) 6—3, 1—6, 6—0 ; Donna Cluze 
(S.U.A.) 6-3. 7-5; Eva Oerbak (Is
landa) 6—2, 6—4; Laura Stark (S.U.A.) 
6—2, 6—0. La Dallas, româncele vor 
juca împreună și în proba de dublu.

Si actim, despre băieți. Săptămină 
viitoare, participanții La circuitul 
mondial pe teren acoperit (W.C.T.) 
au pauză. Dar Ilie Năsțașe, liderul 
primei grupe, va fi prezent in joc; 
alăturîndu-se altor doi tenismani .ro
mâni, Toma Ovici și Ian Santti, fcare 
joacă în seria de turnee organizată 
de federația americană de Speciali
tate (USLTA). Toți trei figurează pe 
lista înscrierilor în turneul interna
țional de la Hampton, bineînțeles Ilie 
Năstase fiind cșp de serie nr: 1. între
cerile se anunță foarte tari, alți ju-

cători din Circuitul W.C.T. fiind șl 
ei pe tablou.

Dar de mîine asistăm și la un alt 
eveniment notabil: desehiderep ofi
cială a sezonului internațional de 
tenis în aer liber, Ia Cairo.. Tradițio
nalele căippibnate ale R.A. Egipt reu
nesc, Ia start, printre alții, pe tinerii 
jucători români D. Hărădău, V. So- 
tiriu și Tr. Marco. Toți trei doritori 
de a se afirma în acest an de tenis, 
poate decisiv pentru cariera lor spor
tivă. Departe în răsărit, alți ți jucă
tori și jucătoare își încep seria <de 
întîlniri prietenești cu tenismanii din 
R.P. Chineză.

Un singur jucător se odihnește, Ion 
Tiriac. Dar este o pauză binemeritată 
pejitru „veteranul” tenisului nostru, 
cșre a înscris o serie impresionantă 
de victorii in ultimele turnee.

Radu VOIA

Tînăra noastră campioană de tenis, Virginia Ruzici, și-a înscris în pal
mares un rezultat de valoare: victorie in fața olandezei Betty Stove 1TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

La Paris, în meci internațional de rugby 
XV, echipele Franței și Angliei termină 
la egalitate ; 12—12 (6—0). Partida a 
contat pentru „Turneul celor 5 națiuni". 
■
Intr-un nou concurs pentru „Cupa 
Europei" la schi, la Vitipeno (Italia), 
slalomul special a revenit italianului 
Giulio Corradi, cu timpul de 95,23 în 
proba feminină pe primul loc s-a cla
sat schioara vest-germană Monika Ber- 
tvein 100,62. în urma acestor rezultate, 
în clasamentele individuale conduc 
Christian Witt — Doering (Austria) cu 
132 p. și Elena Matous (San Marino) cu 
144 p.
■
La Autrans (Franța) au început cam
pionatele europene de schi nordic, re
zervate juniorilor Primul titlu a fost 
cucerit de suedezul Thotjias Wassberg. 
învingător. în proba de 15 km eu tim
pul de 50:54,75. în cursa feminină de 
5 km medalia de aur a fost ciștigată 
de schioara sovietică Katia Svorova — 
18:45,26.
■
Lâ cairo a început turneul final al 
„Cupei Africii" la fdtbal. Partida inau

gurală s-a disputat între selecționatele 
Republicii Arabe Egipt șl Ugandei, 
victoria revenind cu scorul de 2—1 
(1—1) fotbaliștilor egipteni.
■
In turneul de baraj, pentru desemnarea 
a doua participante la turneul candi
datelor la titlul mondial feminin de 
șah, după 8 runde conduce Nana Alek- 
sandria cu 6 puncte, urmată de 'Iriga 
Levitina — 5 p„ Marta șui — 4 p și 
Natalia Konopleva — 3 p. în runda a 
8-a, Aleksândria a învins-o pe Șui, iar 
Levitina a ciștigat partida cu Kono
pleva.
■Echipa de baschet a Israelului, aflată 
în, turneu în S.U.A., a evoluat la 
Albany în compania unei selecționate 
locale. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 89—83 (41—36).
8
„Raliu! zăpezilor", prima cursă auto
mobilistică desfășurată în R. F. Ger
mania după interdicția de la sfârși
tul anului trecut datorată lipsei de 
carburanți, a fost, ciștigată de echipa
jul Lars Karlsson (Suedia) — Peter 
Petersen (R.F.G.) Pe o mașină „Opel

Ascona", ei au totalizat 16157 puncte 
penalizare, fiind urmați de echipajul 
vest-german Kleint — Berger. („Ford 
Capri") — 16 681 p.p. Din cels 162 de 
mașini care au luat startul, numai 41 
au reușit să termine această dificilă 
cursă.

Cursa ciclistă Sassari — Cagliari s-a 
încheiat cu victoria rutierului italian 
Giancarlo Polldori, cronometrat pe 
225 km în 5h 16:49 (medie orară 
42,593 km). In același timp cu învingă
torul au sosit compatriotul său Wilmo 
Francioni și belgianul Joseph Bruyere. 
Eddy Merckx s-a clasat pe locul 12 (la 
47 sec.), iar Feliee Gimondl pe loctU S3 
(la 7:42).

. S
Etapa a 3-a a Turului ciclist a! Levan
tului, desfășurată pe traseul Alicante — 
Elche (177 km), a fost ciștigată la 
sprint de rutierul francez Jeân Fussien, 
cronometrat în 4h 28:24. în același 
timp cu învingătorul au sosit belgianul 
Eddy Peelman și Italianul Mferceio 
Bergamo. în clasamentul general indi
vidual, pe primul ioc a trecut Jean 
Fussien.

* ultimele știri* ultimele rezultate*
Ieri, în campionatul feminin de baschet 
RAPID — POLITEHNICA 66—62 I

Aseară sala Giulești a găzduit întîl
nirea dintre echipele feminine Rapid 
șl Politehnica, din cadrul etapei a 19-a

a campionatului diviziei A de baschet. 
Feroviarele au obținut o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 66—62 (32—31).

ATLETII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI
Disputat la Moscova, pe teren acope

rit, meciul atletic dintre, reprezentată- 
velb U.R.S.S. -și S.U.A. a revenit forma-

țiilor sovietice ctf sc®pul general de 
158—124 : 89—72 (m) și 69—52 (Q.

BOXERI ROMÂNI EVOLUEAZĂ LA VARȘOVIA
La Varșovia a început un turneu Inter

național de box, Ia care participă 56 de 
pugiliști din Bulgaria, Iugoslavia, Ro
mânia șl Polonia.

în prima reuniune, boxerii români .,u 
obținut două victorii. în limitele Catego
riei pană, Mihai ploieșteanu l-a învins

pe polonezul Kosiszewskl, iar Cornel 
Hoduț categoria semiușoară l-a întrecut 
pe Materka (Polonia).

La categoria mijlocie mică, Tudor Ni- 
Cola$ a pierdut meciul susținut în com
pania redutabilului pugilist polonez 
RudkOwskl.
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